
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teja Franko 

 

 

PROGRAMIRANJE ROBOTA SPHERO V ZADNJEM 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE 

 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019



 
 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teja Franko 

 

 

PROGRAMIRANJE ROBOTA SPHERO V ZADNJEM 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE 

 

 

Magistrsko delo 

 

 

Mentorica: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebna zahvala gre mentorici, doc. dr. Ireni Nančovski Šerbec, za potrpežljivost, nasvete, strokovno 
pomoč, trud in čas, ki ga je posvetila nastajanju tega magistrskega dela. 

Rada bi se zahvalila družini in prijateljem, ki so me v času študija in nastajanja magistrskega dela 
spodbujali in podpirali. Zahvaljujem se Tini za vso pomoč in napotke. Posebna zahvala pa gre tudi 

Martinu, ki mi je ves ta čas stal ob strani, me spodbujal in bil potrpežljiv.



 
 

  



Povzetek  

Glavna tema magistrskega dela je vpeljava uporabe Sphero robota za učenje 
programiranja v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. V teoretičnem 
delu smo predstavili načela fizičnega računalništva. Aktivnosti smo zasnovali v skladu 
s konstrukcionizmom, ki kot teorija učenja daje pomen izkustvenemu učenju. 
Predstavili smo programiranje robota Sphero. Sphera lahko programiramo s pomočjo 
Sphero Edu aplikacije, ki jo naložimo na pametno napravo in med drugim omogoča 
tudi programiranje z vizualnimi bloki. Učenci so sprogramirali Sphero robote tako, da 
so jih z ukazi vodili skozi labirinte. Učna oblika, ki smo jo uporabili pri aktivnosti, je 
programiranje v paru. V empiričnem delu smo opisali, kako je potekala učna ura s 
Sphero robotom, raziskovali pa smo tudi odnos učencev do programiranja Sphero 
robota. Ugotavljali smo, ali na rezultate preverjanja znanja v zvezi s Sphero robotom 
vpliva predznanje iz programiranja v Scratchu. V vzorec je bilo vključenih 30 učencev 
tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja izbrane osnovne šole v Sloveniji. Med 
raziskavo smo preverili razumevanje konceptov programiranja. Za ta namen smo 
uporabili preizkuse znanja pred in po uvedbi nove tehnologije. S pomočjo vprašalnika 
smo ocenili splošno zadovoljstvo in odnos učencev do uporabe Sphero robota. 
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Abstract  

The main topic of my master’s thesis is the description of the Sphero robot usage for 
introductory programming at the last educational period of the elementary school. In 
the theoretical part, the principles of physical computing were presented. The activities 
were devised in compliance with the constructionism, which as a learning method gives 
meaning to empirical learning. The programming of the Sphero robot was presented. 
It can be programmed by the Sphero Edu application, which is downloaded to a smart 
electronic device and which allows programming with visual blocks. The pupils 
programmed the Sphero robots so that the commands led them through the labyrinths. 
A type of teaching used at the activity was programming in pairs. In the empirical 
segment, it was described how the lesson with the Sphero robot went and the 
relationship of pupils towards the programming of Sphero robot was explored. 
Moreover, it was explored if the results of knowledge test on the Sphero robot was 
influenced by the prior knowledge of the Scratch. The sample size included 30 pupils 
enrolled in the third educational period of the chosen elementary school in Slovenia. 
During the research, the understanding of the concepts of programming was checked, 
which is why the knowledge tests were performed before and after the implementation 
of the new technology. With the help of the questionnaire, the overall satisfaction and 
relation of the pupils towards the Sphero robot was evaluated. 
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1 Uvod 

V zadnjem desetletju je prišlo do sprememb na področju poučevanja računalništva. 
Učenci se pri pouku srečajo z različnimi problemi, za reševanje katerih so potrebna 
računalniška znanja in veščine. 

Računalniško mišljenje lahko opišemo kot pristop za reševanje problemov, razvijanje 
veščin in znanj. Sodi med ključne spretnosti učencev 21. stoletja, ki jo strokovnjaki s 
področja izobraževanja primerjajo z učnimi spretnostmi branja, pisanja in računanja. 
Čeprav naj bi bilo računalniško mišljenje kognitivna spretnost, ki je povezana z 
računalniškim programiranjem, je le-to veliko širše. Slednje nima vpliva oz. se ne 
razvija le na področju računalništva, temveč tudi na druga predmetna področja (Wing, 
2008). Nekatere raziskave nakazujejo, da imajo spretnosti računalniškega mišljenja še 
širši pomen oz. jih v določeni meri lahko posplošimo na sposobnost reševanja 
problemov ter vodijo v bolj razvito metakognitivno mišljenje oz. v razvijanje 
metakognitivnih strategij učencev, saj jim to omogoča lažje reševanje (vsakodnevnih 
ali učnih) problemov (Lye in Koh, 2014). 

Računalniško mišljenje je smiselno razvijati pri učencih z aktivnostmi, ki 
medpredmetno povezujejo računalništvo z drugimi predmetnimi področji. Ena od 
možnosti je, da si za ta namen pomagamo s fizičnim računalništvom. Fizično 
računalništvo nam omogoča, da presežemo okvire računalništva in pri projektih 
uporabimo tudi znanja iz fizike, tehnike in drugih predmetov (Cerar in Nančovska 
Šerbec, v tisku).  

Pri uporabi fizičnih naprav v razredu se pogosto uporablja konstrukcionističen način 
poučevanja (Cerar in Nančovska Šerbec, v tisku). Pri konstruktivizmu velja 
predpostavka, da se učenci največ naučijo z lastnim preizkušanjem, ustvarjanjem in 
upravljanjem.  

Učenci, vključeni v raziskavo, so pri aktivnosti Labirint upravljali Sphero robota skozi 
labirint z omejitvami in se s tem učili programiranja. Z aktivnostjo smo učence želeli 
učiti uporabe osnovnih programerskih konceptov, dogodkov in zank. Nekateri izmed 
njih so v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju obiskovali neobvezni izbirni 
predmet računalništvo, drugi ne. Ugotavljali smo, ali ima predhodno poznavanje 
programiranja v vizualnem programskem okolju vpliv na učinkovitost programiranja 
robota Sphero in na znanje o zankah po končani aktivnosti. 

Magistrsko delo je organizirano na naslednji način. V naslednjem poglavju bomo 
opisali učne teorije, na katerih temeljijo sodobni načini poučevanja računalništva, tj. 
konstruktivizem in konstrukcionizem. Sledijo opis in glavne značilnosti problemskega 
učenja pri programiranju in programiranja v paru. V tretjem poglavju opišemo fizično 
računalništvo in se osredotočimo na koncepte le-tega. Predstavimo tudi uporabo 
robotov za učenje in prakso učenja fizičnega računalništva na nekaterih slovenskih 
šolah. V naslednjem poglavju sledi podrobnejši opis Sphero robota in aktivnosti iz 
uradne strani Sphero Edu, namenjene za poučevanje računalništva in medpredmetno 
povezovanje z drugimi predmeti. V empiričnem delu magistrskega dela predstavimo 
aktivnost Labirint. Ugotavljali smo, ali na rezultate programiranja Sphera vpliva 
predznanje (Scratcha, LEGO ali Mindstorm robotov). Sledi predstavitev rezultatov. 
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2 Učne teorije in učenje računalništva 

V tem poglavju obravnavamo osnove konstruktivizma in konstrukcionizma. Sledi opis 
Papertovega konstrukcionizma, glavni poudarki, ki ga opredeljujejo, in primerjava s 
konstruktivizmom. V podpoglavju 2.3. definiramo problemsko učenje, opišemo 
pomembnejše lastnosti le-tega in ga opredelimo pri učenju programiranja. Na koncu 
opišemo še učni pristop programiranja v paru.   

2.1 Konstruktivizem in konstrukcionizem 

Konstruktivizem poudarja, da je učenje aktiven proces gradnje znanja, ne pa 
pridobivanja znanja preko predavanj kot pri klasičnem pouku. Učenci niso prazni, 
nepopisani listi papirja, ampak pridejo do učnih situacij z že predhodno oblikovanim 
znanjem, idejami in razumevanjem. Njihovo predhodno znanje predstavlja osnovo za 
novo znanje. Učenci so aktivni ustvarjalci lastnega znanja s pomočjo preizkušanja 
hipotez, tako svojih kot hipotez učnega oz. igralnega okolja. Ko naletijo na nekaj 
novega, to uskladijo s predhodnimi idejami in izkušnjami. Posledično lahko spremenijo, 
kar so verjeli, ali pa sprejmejo nove informacije za nepomembne (Constructivism as a 
Paradigm for Teaching and Learning, 2004).  

V razredu se lahko konstruktivistični pogled kaže v različnih praksah poučevanja. 
Naloga učitelja je spodbujati učence k razmišljanju o problemih, preizkušanju oz. 
aktivnemu učenju, učenju iz lastnih izkušenj in napak. Učitelj zasnuje aktivnosti na 
podlagi predznanja učencev. Učence nenehno spodbuja, da razumejo, kako jim 
konkretna aktivnost pomaga k razumevanju problema. Ko učitelj zastavi vprašanja in 
definira probleme, je njegova naloga, da spodbuja učence in jim pomaga, da sami 
poiščejo odgovore na način, prilagojen posameznemu učencu. Pri tem spodbuja 
posvetovanje med učenci, zastavljanje različnih vprašanj, sodelovalno učenje ipd. 
(prav tam). 

Eden glavnih predstavnikov konstruktivizma je bil Jean Piaget. S svojim delom je 
navdihnil ameriškega matematika, računalnikarja in didaktika, Seymourja Paperta. 
Papertov pogled na učenje se je oblikoval v središču treh revolucij, in sicer na področju 
kognitivnih znanosti razvoja otroka, umetne inteligence in računalniške tehnologije za 
izobraževanje. Sprejel je Piagetevo teorijo konstruktivizma, jo prilagodil in tako 
zasnoval teorijo konstrukcionizma. Le-ta poudarja učenje na način, ki se kaže v 
pristopu, ki ga nekateri popularno imenujejo »makerstvo« (Blikstein, 2013). Bistvo 
konstrukcionizma je v izkustvenem učenju in poizkušanju.  

Glede na konstrukcionistične modele se učenci najbolje učijo z ustvarjanjem in realnimi 
učnimi možnostmi, ki omogočajo sodelovalni proces z vključenimi povratnimi 
informacijami (Roffey idr., 2015). »Makerstvo« vključuje vedno več ljudi, ki se ukvarjajo 
z ustvarjanjem, največkrat v zvezi z računalniško tehnologijo. Makerji se povezujejo v 
fizične in digitalne forume s ciljem, da si izmenjujejo ideje, opremo in znanje (Halverson 
in Sheridan, 2014). Na tak način se oblikujejo okolja za učenje, t. i. »makerspace« 
prostori, v katerih se udeleženci s skupnimi interesi, zlasti o računalništvu ali 
tehnologiji, zberejo in delajo na projektih. »Makerstvo« je tesno povezano s 
konstruktivizmom in konstrukcionizmom. Sem med drugim spadajo ustvarjanje 
izdelkov, videov z uporabo animacij in razvoj programov oz. kodiranje v vizualnem 
programskem okolju, kot je npr. tudi Scratch ipd. (Roffey idr., 2015).  
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2.2 Konstrukcionizem 

Konstrukcionizem kot teorija učenja poudarja izkustveno učenje in spodbuja učence, 
da se učijo s preizkušanjem. Razvil ga je ameriški matematik, računalnikar in pedagog 
Seymour Paper. Konstrukcionizem je opisal z »learning-by-making«, kar lahko 
prevedemo kot učenje z ustvarjanjem (Papert, 1991). 

S tradicionalnim pristopom učitelji podajajo znanje ex-catedra, učenci pa pasivno 
sprejemajo podano znanje. Konstrukcionizem pa temelji na postavki, da se bodo 
učenci največ naučili z lastnim reševanjem problemov in preizkušanjem domnev, ki se 
jim pojavijo ob reševanju problemov in ki jih potrebujejo pri reševanju le-teh. Učitelji in 
šole k temu pripomorejo tako, da učence podprejo moralno, psihološko, intelektualno 
in materialno po svojih zmožnostih. Če se učenci resnično želijo naučiti nečesa in imajo 
za to priložnost, bodo sami iskali poti do znanja, ne glede na način podajanja le-tega 
(Papert, 1993).  

Na prvi pogled se nam zdi, da je konstrukcionizem podoben konstruktivizmu. Temelj 
obeh teorij je, da zavračata klasično poučevanje v obliki predavanj in spodbujata 
učenje na podlagi izkušenj ter preizkušanja, najpogosteje v fizičnem svetu. Papert 
navaja, da ni mogoče podati definicije, kaj je konstrukcionizem. Če bi to naredil, bi 
nasprotoval svoji teoriji. Da bi razumeli konstrukcionizem, moramo dopustiti, da 
spodbudimo lastno konstrukcijo znanja na podlagi izkušenj (tudi verbalnih) na način, 
da bo v našem umu dovolj bogato znanje, o katerem bomo govorili (Papert, 1991). 

Pri konstrukcionizmu ni glavnega pomena končno znanje, temveč celotna učna pot oz. 
postopek konstrukcije izdelkov in pridobivanja znanja. Učitelj ima pri procesu gradnje 
znanja posredno vlogo. Učence spodbuja, da poizkušajo, četudi so nekateri poizkusi 
neuspešni. Bistven je proces pridobivanja znanja, ki lahko poteka na različne načine, 
s katerimi učenci pridobivajo izkušnje.  

Ko učenci aktivno ustvarjajo izdelke oz. se učijo iz izkušenj iz prve roke, se učijo skozi 
igro, raziskovanje in poizkušanje. Lahko bi rekli, da se učijo z delom oz. 
konstruktivistično. Ko učenci izdelujejo izdelke v skladu s svojimi idejami, uporabljajo 
orodja (npr. LEGO Mindstorms, Sphero SPRK+ ipd.) in med učenjem izumljajo nove 
rešitve, govorimo o konstrukcionističnem učenju. Iz tega je razvidna Papertova 
napoved o vlogi tehnologije za bolj inovativno in spodbudno učenje (Flores, 2016).  

V sodobnih kurikulih je vedno več aktivnosti, zasnovanih na konstrukcionizmu. Če bi 
želeli konstrukcionizem ponazoriti kot metaforo za sestavljanko, bi lahko rekli, da so 
koščki sestavljanke v rokah učencev. Učenje skozi preizkušanje, izdelovanje in 
oblikovanje stvari je konstrukcionizem v akciji (prav tam). Konstrukcionizem postaja 
del vsakodnevne šolske prakse. 

Papertovo delo lahko strnemo v 8 velikih idej, ki so ključne za konstrukcionistično 
učenje in poučevanje (Roffey idr., 2015): 

1. ideja: Učenje z ustvarjanjem (ang. Learning by doing) 
Če želimo, da je učenje poglobljeno, moramo neposredno vplivati na vsebino in 
znanje. To učenci počnejo s poizkušanjem in izdelovanjem izdelkov. Učenci 
postanejo kreatorji in oblikovalci lastnega znanja. Učenje skozi oblikovanje 
Papert (v Roffey idr., 2015) predstavi kot najučinkovitejše vključevanje znanja v 
že obstoječe strukture spomina. 
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2. ideja: Tehnologija kot gradbeni pripomoček 
Tehnologija omogoča ustvarjanje in oblikovanje na načine, ki niso dostopni v 
materialnem svetu. Kar je učencem mogoče preveč zapleteno, da bi sami 
oblikovali, lahko naredijo s pomočjo ustrezne programske opreme. Tehnologija 
deluje kot orodje pri fizičnem računalništvu. Programske aplikacije, kot so npr. 
Scratch in Sphero Edu, omogočajo uporabo tehnologije kot gradbeni material, 
ne da bi učenci potrebovali poglobljeno tehnično znanje. 

3. ideja: Težko, a zabavno 
Po Vigotskem (v Roffey idr., 2015) se mora učenje pojaviti znotraj območja 
bližnjega razvoja, med prelahkimi in pretežkimi nalogami. Izzivi in problemi 
morajo biti dosegljivi, da bodo učenci imeli motivacijo za doseganje cilja. To 
lahko označimo kot »pravično« območje. Učenci morajo za dosego izziva oz. 
problema vložiti veliko truda, vendar so zaradi predhodno doseženih izzivov 
pripravljeni uporabiti potrebna prizadevanja, da dosežejo novo raven spretnosti 
ali znanja. 

4. ideja: Učenje učenja 
Včasih je bilo poučevanje pasivno. Učenci so sedeli in poslušali, učitelji pa so 
jim predavali in jih »polnili« z znanjem. Učence je treba učiti, da sami gradijo 
svoje znanje tako, da jim bo le-to najpomembnejše. 

5. ideja: Vzemite si čas 
V tradicionalni oz. nekonstrukcionistični učilnici je vsaka minuta načrtovana. 
Učitelj učencem vedno pove, kaj morajo narediti. V konstrukcionistični učilnici 
pa učenci sami razvijajo načrt in ga izvedejo, čeprav morda niso vedno uspešni. 
Učenci poskušajo ponovno in sami razporejajo s časom, ki ga potrebujejo za 
dokončanje naloge oz. izziva. 

6. ideja: Ne morete doseči cilja brez napak 
Velikokrat učenci ne želijo poskušati zaradi strahu pred neuspehom. 
Konstrukcionistično učenje uči, kako se pobrati po neuspehu in se iz tega nekaj 
naučiti. Pravo znanje izhaja iz tega, da se učenci iz neuspeha nekaj naučijo, ne 
pa da se neuspehu izogibajo. 

7. ideja: Učenje za učence in učitelje 
Konstrukcionistični učitelj je moderator, vodnik in inkvizitor v središču učenja, ki 
je osredotočeno na učence. Papert (v Roffey idr., 2015) pravi, da je vsaka 
težava, na katero naletimo, priložnost za učenje. Najboljša lekcija, ki jo lahko 
kot učitelji damo svojim učencem, je ta, da vidijo, kako se tudi sami borimo za 
znanje. Konstrukcionističen razred je prostor za učenje učencev in učiteljev. 

8. ideja: Vstopamo v svet, kjer je uporaba tehnologije tako pomembna kot 
branje in pisanje 
Svet se vsak dan spreminja, naloga učitelja pa je pomagati učencem pri pripravi 
na neznano prihodnost. Realnost, ki je ne moremo prezreti, je, da učenci za 
uspeh potrebujejo spretnosti tehnološke pismenosti. Učenje o računalnikih je 
bistveno za prihodnost učencev (Roffey idr., 2015). 
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2.3 Problemsko učenje pri programiranju 

V terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja je problemsko učenje definirano kot 
pristop za učenje in poučevanje, kjer udeležence oz. učence postavimo v situacijo 
reševanja problemskih situacij z vključenim preizkušanjem različnih poti in načinov 
reševanja. Problemi so lahko različnih narav, za katere je možno z uporabo več 
strategij najti pravilne rešitve. Problemi se osredotočajo na razvoj učenčevih meta-
spoznavnih zmožnosti (Problemsko učenje, b.d.).  

Pristopi problemskega učenja imajo dolgo zgodovino, ko so podprti s psihološkimi 
raziskavami. Zagovarjajo izobraževanje, ki temelji na podlagi izkušenj. Učenci skozi 
izkušnje reševanja problemov spoznavajo tako vsebino kot različne strategije 
razmišljanja. Pri problemskem učenju se učenci osredotočajo na zapleten problem, ki 
nima samo ene pravilne rešitve. V sodelovanju z drugimi učenci s pomočjo poizkušanja 
pridejo do novih znanj, ki jih nato uporabijo pri reševanju problemov. Sledi refleksija o 
naučenem in o učinkovitosti uporabljenih strategij za reševanje problema. Učitelj se, 
namesto razlage oz. tradicionalnega učenja, trudi olajšati učni proces. Cilji 
problemskega učenja so fleksibilno znanje, učinkovite spretnosti reševanja problemov, 
spretnosti samoučenja, učinkovite sposobnosti sodelovanja in notranja motivacija. 
Problemsko učenje se velikokrat uporablja pri projektnem delu (Hmelo-Silver, 2004).  

Učenci, ki se v osnovni šoli učijo računalništva, so zelo raznolika skupina. Razlikujejo 
se glede predznanja in odnosa do programiranja. Programiranje je veščina, ki jo je 
treba postopno razvijati, saj dobri programerji potrebujejo raznolike spretnosti, med 
drugim spretnost reševanja problemov, uporabo informacijske tehnologije in znanje. 
Problemsko učenje pri programiranju in na splošno pri računalništvu ter drugih šolskih 
predmetih bi pogosto lahko ponazorili z enim od pristopov, ki ga opišemo s štirimi 
koraki, ki se krožno povezujejo med seboj (četrtemu koraku ponovno sledi prvi itd.): 

1. razumevanje problema: učenci problem analizirajo, identificirajo učna 
vprašanja in si razdelijo delo,  

2. faza učenja: vsak učenec razišče, se poglobi in naredi svoj del, 

3. reševanje problema: člani skupine delijo izkušnje med seboj, skupina pa 
nato uporabi pridobljene ugotovitve in znanje za reševanje problema.  

4. refleksija: skupina se pogovori o celotnem procesu reševanja problema, 
pridobljenem znanju in rešitvi problema (Beaumont in Fox, 2003).  

Učenci si pri programiranju najprej opredelijo problem, ki ga želijo sprogramirati. 
Programiranje poteka postopoma: od reševanja konkretnih enostavnih problemov do 
sestavljanja kompleksnih rešitev. Eden ključnih delov programiranja je poizkušanje. 
Učenci zasnujejo program, nato pa ga izboljšujejo in iščejo bolj optimalne rešitve.  

Če pogledamo malenkost bolj natančno, je pri programiranju treba načrtovati potek 
reševanja. Sledi pisanje kode oz. programiranje, kodiranje in testiranje kode. Nato je 
treba poiskati hrošče in po potrebi spremeniti program, da bi deloval pravilno. Vse to 
učenci počnejo pri problemskem učenju programiranja.  

Najpomembnejši programi so plod skupinskega dela, ne le individualnega. Vloge 
oblikovanja, kodiranja in testiranja so največkrat ločene. Program je narejen z 
namenom rešitve nekega problema, da bi se določena stvar izboljšala oz. poenostavila 
(Bell idr., 2018).  

https://repository.edgehill.ac.uk/6395/1/LTSNLearnProgv5.doc
https://repository.edgehill.ac.uk/6395/1/LTSNLearnProgv5.doc
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Učenje programiranja ni enostavno oz. je kompleksno kognitivno opravilo. Vključuje 
pridobivanje kompleksnih novih znanj, strategij in praktičnih veščin.  

Du Boulay (v Robins idr., 2003) opisuje pet področij, kjer lahko potencialno pride do 
težav. Ta področja se lahko med seboj prekrivajo: 

1. splošna usmeritev: za katere programe gre in kaj je mogoče z njimi narediti; 
2. fiktivni stroj: model računalnika, ki se nanaša na izvajanje programov; 
3. zapis: sintaksa in semantika določenega programskega jezika; 
4. strukture: sheme in načrti ter 
5. pragmatika: spretnosti načrtovanja, razvoja, testiranja, razhroščevanja ipd. 

Programi so običajno napisani glede na določeno nalogo ali problem. Deek, Kimel in 
McHugh (v Robins idr., 2003) pravijo, da mora prvo leto učenja računalništva temeljiti 
na reševanju problemov, kjer so značilnosti programskega jezika uvedene posredno. 
Na začetku učenci pogosto ne znajo uporabljati strategij za reševanje problemov. 
Velikokrat npr. ne porabljajo časa za načrtovanje in sledenje kodi oz. za 
razhroščevanje (Robins idr., 2003). 

Perkins idr. (v Robins idr., 2003) ločijo dva tipa učencev: tiste, ki odnehajo (ang. 
stoppers) in tiste, ki kljub morebitnim neuspehom nadaljujejo (ang. movers). Ko so 
soočeni s problemom ali s pomanjkanjem navodil za nadaljevanje, »stoppersi« 
enostavno odnehajo. Zdi se, da izgubijo upanje, da bi problem rešili sami. Pomemben 
je tudi odnos učencev do napak. Za tiste, ki imajo negativne čustvene reakcije na 
napake oz. jih napake frustrirajo, obstaja verjetnost, da bodo postali »stoppersi«. 
»Moversi« pa so učenci, ki poizkušajo, eksperimentirajo in popravljajo kodo. Povratno 
informacijo o napaki uporabijo za izboljšanje (prav tam). 

2.4 Programiranje v paru – oblika dela 

Programiranje v paru je oblika sodelovalnega učenja. Pri programiranju v paru, kot 
pove že samo ime, sodelujeta dva udeleženca oz. učenca. Eden izmed njiju tipka oz. 
vnaša kodo (programira), drugi pa opazuje, razmišlja, daje ideje in vodi oz. nadzoruje 
postopek vnašanja kode. Če gre za daljšo aktivnost oz. nalogo, je zelo pomembno, da 
se vlogi zamenjata na 30‒45 minut, če ne pa po končani nalogi. Učenca, ki ima nalogo 
programerja, imenujemo voznik (ang. driver), učenca, ki postopek nadzoruje, pa 
imenujemo navigator (ang. navigator). Primerno je predvsem za učence, ki so začetniki 
pri programiranju (Nančovska Šerbec, 2007).  

Tako kot druge oblike sodelovalnega učenja ima tudi programiranje v paru svoje 
prednosti in slabosti. Vsekakor med prednosti štejemo, da imamo tako veliko več 
discipline kot sicer. Končna koda je boljša, lepše oblikovana, potek je prožen. Če pri 
paru pride do večkratnih menjav, vsak prispeva svoje znanje. Vzdušje pri takšnem 
programiranju je boljše, lastništvo kode je skupno, pride tudi do medsebojne kohezije. 
Imamo tudi kohezijo tima, saj se v paru ljudje boljše spoznajo in zagovarjajo skupne 
ideje. Če gledamo na zunanje motilce, ljudje težje zmotijo par kot pa posameznika. 
Prednost pa je tudi to, da pri programiranju v paru potrebujemo manj opreme, kot pa, 
če bi programiral vsak posameznik sam (prav tam).  

Tudi empirični dokazi podpirajo učinkovitost programiranja v paru oz. skupnega 
učenja. Nosek (v McDowell idr., 2002) je z raziskavo ugotovil, da so učenci, ki so 
programirali v paru, prekašali tiste, ki so delali sami. Končni produkti oz. kode so bili 
ocenjeni glede na berljivost (tj. stopnja, do katere bi se lahko določila strategija 
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reševanja problemov iz dela učencev) in funkcionalnost (tj. stopnja, do katere strategija 
dosega cilje, navedene v opisu problema). Pari so se odrezali boljše kot individualni 
programerji glede na oba kriterija. Učenci, ki so programirali v paru, so bili bolj 
zadovoljni s procesom reševanja problemov in so imeli večje zaupanje v svoje rešitve. 
Vendar pa je programiranje v paru trajalo dlje od individualnega programiranja. Nosek 
je ugotovil tudi, da ima koda učencev, ki so programirali individualno, več napak od 
kode učencev, ki so programirali v paru, vendar pa v svojo raziskavo ni vključil časa, 
potrebnega za razhroščevanje.  

Williams in Kessler (v McDowell idr., 2002) iz Univerze v Utahu sta ugotovila, da učenci 
bolj uživajo pri programiranju in si medsebojno zaupajo, kadar programirajo v paru. 
Tisti, ki so programirali v paru, so si v 90 % bolj prizadevali za delo, 95 % pa jih je 
menilo, da so bolj samozavestni pri svojih rešitvah. 

Pri programiranju v paru pa so tudi slabosti. Če je eden v paru bolj izkušen kot drugi, 
je utrudljivo poučevati manj izkušenega iz vidika boljšega v paru, ravno tako obratno, 
manj izkušen težko poučuje bolj izkušenega. Nekaterim je neugodno delati v okolju 
para, to so na primer inženirji, ki po naravi delajo sami. Težko primerjamo produktivnost 
para in posameznika. Če je en v paru izkušen programer, programiranje v paru nima 
smisla, saj že sam ustvarja kodo brez napak. Posamezniki imajo različne načine 
programiranja, zato lahko zaradi razlik v stilih pride do konfliktov v paru. Če se 
programira v paru, morata oba programerja uskladiti čas, da skupaj programirata, kar 
posledično privede do manj ur programiranja na dan, kot če bi programiral posameznik 
sam, kar se pozna na končni rok. V nekaterih primerih je delo v paru težko oz. praktično 
nemogoče, to je na primer v podjetjih, kjer je zaželeno delo od doma (Nančovska 
Šerbec, 2007). 

Ko v razredu uporabljamo obliko sodelovalnega učenja, kot je programiranje v paru, 
lahko dobimo tri različne razdelitve v pare. Najprej razdelimo učence na tiste, ki imajo 
izkušnje s programiranjem, in na tiste, ki izkušenj s programiranjem nimajo. Tako lahko 
dobimo pare, kjer imata oba učenca izkušnje s programiranjem, nobeden od učencev 
nima izkušenj s programiranjem ali pa eden od učencev ima izkušnje s 
programiranjem, drugi pa ne. Vsak izmed tako oblikovanih parov ima svoje prednosti 
in slabosti. Če imamo v paru npr. učenca, ki nimata izkušenj s programiranjem, lahko 
to pomeni, da bosta več časa uporabila za uvajanje le-tega.  
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3 Fizično računalništvo 

V tem poglavju bomo opisali fizično računalništvo in se osredotočili na njegove 
koncepte. Predstavili bomo, kako uporabimo robote za učenje osnovnih konceptov 
programiranja. Pogledali si bomo tudi prakso učenja fizičnega računalništva z roboti v 
nekaterih slovenskih šolah. 

3.1 Koncepti fizičnega računalništva 

Fizično računalništvo predstavljajo interaktivne fizične naprave, ki so lahko zelo 
različne. Le-te s senzorji zaznavajo okolico in se s pomočjo ustrezne programske 
opreme odzivajo nanjo. Učenci naprave povezujejo med seboj (žičke, senzorje, 
akumulatorje in mikrokrmilnike) in izdelek prilagodijo potrebam projekta. Med 
interaktivne fizične naprave sodijo tudi roboti z že vgrajenimi senzorji za zaznavanje. 
Učenci programirajo naprave, da se odzivajo na dražljaje iz okolice (Cerar in 
Nančovska Šerbec, v tisku).  

Med naprave z že vgrajenimi senzorji sodijo kompleti za sestavljanje robotov (LEGO 
Education WeDo, LEGO Mindstorms, Fischertechnik), roboti (npr. Sphero SPRK+), 
mikrokrmilniki (Arduino, PicoBoard, Micro:Bit) in mikroračunalnik (Raspberry Pi) (prav 
tam). 

Pri fizičnem računalništvu se povezujeta oz. komunicirata dva svetova (fizični oz. realni 
in virtualni svet tehnologije). Gre za pomemben proces pretvarjanja energije (ang. 
transduction) (Cerar in Nančovska Šerbec, v tisku). Energijo oddajajo telesa v obliki 
toplote, svetlobe, zvoka ipd. (Igoe, 2004). Učenci pri projektih uporabljajo senzorje in 
mikrokrmilnike ter tako pretvarjajo analogne vhodne signale v digitalne (ali pa obratno). 
Sisteme pa lahko sprogramirajo po svoje ali pa jih nadzirajo (Cerar in Nančovska 
Šerbec, v tisku). 

Fizično računalništvo temelji na praktičnih izvedbah projektov, kar pomeni, da se 
nekateri izvajalci posvečajo izgradnji vezij, drugi pa se ukvarjajo s kodiranjem oz. 
programiranjem robotov (Igoe, 2004). Učenci programirajo svoje naprave, da se 
odzivajo na dražljaje iz okolice, npr. s pomočjo senzorja, ki zaznava barve, sledijo 
barvni črti (Cerar in Nančovska Šerbec, v tisku).  

Običajna orodja pri fizičnem računalništvu vsebujejo mikrokrmilnik ali mikroračunalnik 
(Przybylla in Romeike, 2014). Mikrokrmilnik je glavni računalnik oz. čip, ki ga 
uporabljamo pri fizičnem računalništvu. Je enostaven, majhen, a kljub temu precej 
zmogljiv. Vsebuje skoraj vse sestavine mikroračunalnika, vendar mu manjkajo vhodno-
izhodne enote. Glavni del mikrokrmilnika je procesor. Mikrokrmilnik v robotu opravlja 
tri glavne naloge, in sicer sprejema informacije in jih pretvori v elektronske signale, 
nadzoruje motorje, ki so generatorji fizičnih sprememb, ter dobljene informacije pošlje 
elektronskim napravam, npr. računalnikom, telefonom ipd. (Wikipedia, 2019b).  

Pouk fizičnega računalništva v šoli večinoma poteka v obliki prej opisanega makerstva. 
Učenci uporabljajo senzorje in mikrokrmilnike, s katerimi pretvarjajo analogne vhodne 
signale v digitalne oz. obratno. Učenci programirajo in programsko nadzirajo sisteme. 
Njihova glavna naloga je, da sami poiščejo ustrezne senzorje, nato pa s pomočjo 
mikrokrmilnika preko akumulatorjev pretvarjajo električno energijo v mehansko (Cerar 
in Nančovska Šerbec, v tisku).  
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Večinoma lahko projekte fizičnega računalništva prikažemo z modelom, ki ga 
sestavljajo tri faze: poslušanje, razmišljanje in govor. Če to ponazorimo v 
računalniškem svetu, gre za pridobivanje podatkov iz vhoda, procesiranje in pošiljanje 
podatkov na izhod. Senzorji so uporabljeni v fazi poslušanja. V fazah poslušanja in 
govora gre za interakcijo s fizičnim svetom. V fazi razmišljanja si pomagamo s 
programi. Senzorji računalniškemu sistemu predstavljajo to, kar čutila predstavljajo 
ljudem, in sicer vir informacij o zaznavanju sveta (prav tam). 

3.2 Uporaba robotov 

Robot je stroj, ki ga nadzoruje računalnik in ga lahko programiramo, da samostojno 
opravlja določeno opravilo. To je posebne vrste stroj, ki ga človek upravlja z 
računalnikom. Človek usmerja računalnik, robotu pošilja ukaze, ki jih ta izvaja kot 
naloge. Robot tako samostojno, brez posredovanja človeka, opravlja določena opravila 
(Wikipedia, 2019c). 

Roboti imajo telesa in jih večinoma kategoriziramo po videzu. Primeri robotov so 
Androidi, Kiborgi in industrijski roboti (Robots and Bots Explained, 2018).  

Roboti so sposobni samodejne izvedbe kompleksnih ukazov. Android je robot, 
katerega telo je videti kot človeško. Kiborg je človek-robot, kot je npr. Darth Vader, ali 
robot z živim tkivom, npr. Terminator. Industrijske robote po navadi srečamo v 
proizvodnjah podjetij. Uporabljajo se za premik materialov in orodij. Po navadi 
opravljajo dela, ki so neprimerna in nevarna za ljudi (prav tam).  

Učenci pri pouku računalništva med drugim upravljajo elektronske naprave oz. 
komponente. Učenci to počnejo z ustvarjanjem programov za nadzorovanje objektov, 
ki imajo učinke na objekte fizičnega sveta. Največkrat razlikujemo med dvema tipoma, 
in sicer med programabilnimi igračami, pri katerih učenci kodirajo sistem gumbov, ki 
jih vsebujejo le-ti, ter med roboti in mikrokrmilniki, ki jih nadzoruje koda, ki jo zapišejo 
na pametnem telefonu, tablici ali računalniku, nato pa se ta koda prenese v samo 
napravo (Cerar in Nančovska Šerbec, v tisku). 

S poučevanjem računalništva s pomočjo robotov se ukvarja tudi združenje LEGO 
Education. Združenje (v Cerar in Nančovska Šerbec, v tisku) je predstavilo metodo 
»štiri C«, ki jo sestavljajo štiri faze, po katerih poteka učenje fizičnega računalništva. 
To so povezovanje (ang. connect), sestavljanje (ang. construct), preučevanje (ang. 
contemplate) in nadaljevanje (ang. continue).  

V prvi fazi oz. v fazi povezovanja so učenci postavljeni v vlogo raziskovalca. Postavljeni 
so pred izzive, za katere iščejo rešitev. Vloga učitelja je spodbujanje k razmišljanju, 
spodbujanje k spraševanju in pomoč pri raziskovanju. Faza sestavljanja je faza 
praktičnega učenja. Učenci v tej fazi fizično konstruirajo izdelke ter znanje v glavah. 
Učitelj učence spodbuja, da medsebojno sodelujejo in komunicirajo. Faza preučevanja 
je za učence faza opazovanja in postavljanja vprašanj. Z vrstniki se pogovorijo o 
njihovih projektih, predstavijo in odgovarjajo na vprašanja o svojem projektu in se 
medsebojno bodrijo. V četrti fazi oz. v fazi nadaljevanja učenci izhajajo iz trenutnega 
izziva in poiščejo na podlagi le-tega ideje za nov izziv oz. projekt. Tako se učenje ne 
zaključi, temveč se spodbujata razmišljanje in razvoj novih idej (Cerar in Nančovska 
Šerbec, v tisku). 

Tudi O'Sullivan in Igoe (v Cerar in Nančovska Šerbec, v tisku) imata svoj pristop za 
ustvarjanje projektov fizičnega računalništva. Učenci najprej opišejo ideje za njihov 
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projekt, nato pa se lotijo pisanja programa in fizičnega ustvarjanja izdelka ali 
pripomočka. Za tem izberejo ustrezne senzorje, preko katerih bodo zbirali informacije 
o zunanjem svetu in s pomočjo katerih bodo sprožili svojo aktivnost. 

3.2.1 Uporaba robotov na slovenskih šolah 

V tem podpoglavju si bomo pogledali nekaj primerov uporabe robotov na slovenskih 
šolah v zadnjem desetletju. Osredotočili se bomo na uporabo robotov, ki so na neki 
način podobni Sphero robotu, se programirajo na podoben način oz. je bila naloga, ki 
so jo morali učenci sprogramirati, podobna naši aktivnosti.  

Na Osnovni šoli Šentjernej iz istoimenskega kraja so uporabljali robote Ozobot za dvig 
motivacije učencem. Ozobot je majhen robot v obliki krogle, premera 2,5 centimetra. 
S pomočjo pametnih naprav se lahko giblje in sledi napotkom v prostoru in zazna 
ukaze različnih kod. Vsebuje svetlobne senzorje, ki zaznavajo barve iz pametnih tablic 
oz. telefonov in tudi iz stvari. Večinoma so robote uporabljali pri mlajših učencih prvega 
in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki še niso imeli stika s programiranjem 
ali pa so se s programiranjem z grafičnimi bloki srečali le bežno. Roboti so bili 
večinoma uporabljeni le kot motivacijsko sredstvo in za preverjanje dela učencev in 
rezultatov. Z učenci so najprej izvedli uvodno uro, pri kateri so spoznali Ozobota in 
njegovo delovanje, potem pa so ga uporabljali za utrjevanje že poznane snovi pri 
različnih predmetih (Kreuh idr., 2018).  

Na Osnovni šoli Draga Kobala Maribor so uporabljali robota Bee-bot. To je robot v 
obliki čebele, ki ima možnost premikanja po korakih. Premika se naprej, nazaj in se 
obrača levo, desno za 90°. Njegova kapaciteta je do 40 zaporednih ukazov. Uporabljali 
so različne podlage, povezane z učnimi predmeti, po katerih so učenci premikali Bee-
bota. Robota so večinoma uporabljali za motivacijo in za utrjevanje učne snovi. Učna 
oblika je bila večinoma delo po skupinah. Uspešnost pri igri z Bee-botom je bila odvisna 
od znanja učencev (prav tam).  

Pri predmetu tehnike in tehnologije v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je v 
kurikulu predvideno delo z zbirko Fischertechnik, ki vsebuje tudi krmilnik. Radovan 
Krajnc in Danijel Šic predstavita primer medpredmetne povezave tehnike in tehnologije 
z računalništvom tako, da se krmilnik iz zbirke zamenja z žepnim računalnikom 
Micro:Bit. Učenci so preučevali prenose gibanja pri problemih iz realnega življenja in 
jih s pomočjo Micro:Bita upravljali. Tako so spoznali nekaj osnovnih konceptov 
programiranja in bili seznanjeni s pojmom algoritem. To je primer uporabe fizičnega 
računalništva pri predmetu tehnika in tehnologija, kamor je bilo vključeno računalništvo 
in razvijanje računalniškega mišljenja, saj učenci slovenskih šol nimajo obveznega 
predmeta računalništva (prav tam).  

Na poletni šoli strojništva Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani so na delavnici 
Mobilni robot udeleženci spoznavali osnove programiranja malih mobilnih robotov, ki 
omogočajo enostavno programiranje za udeležence začetnike in programiranje v 
programskem jeziku C (Arduino) za tiste, ki programirati že znajo. Te robote so razvili 
na fakulteti za strojništvo. Spoznavali so osnovne koncepte programiranja, nato pa so 
to nadgradili z osnovnimi funkcijami delovanja robota. Nato je sledilo izdelovanje 
programov, da so roboti sledili črti, se izmikali oviram in se vozili po labirintu (Vrabič, 
2018).  
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Za učence osnovnih šol iz Tolmina so imeli na Gimnaziji v Tolminu dvodnevno 
spoznavanje robotike. Uporabljali so vmesnik Arduino ter Fischer in LEGO za 
sestavljanje robota. Naloga prvega dne je bila sestaviti robot v obliki avtomobila in 
spoznati osnove programiranja. Avtomobilu so morali sprogramirati vožnjo v vse smeri, 
zaznavanje ovir, izogibanje oviram, vožnjo po črti, izdelati program za parkiranje ipd. 
Drugi dan pa so prosto sestavljali robota in ga programirali po lastnih željah (Robotika 
v Tolminu, 2017).  

Na Osnovni šoli Koroška Bela (Jesenice) pri robotiki uporabljajo blokovno 
programiranje. Vmesnik, ki ga uporabljajo za krmiljenje robotov, pa jim služi tudi za 
medpredmetno povezovanje, predvsem s fiziko. Napravo oz. robota, vmesnik in 
programsko opremo za programiranje so dobili v kompletu Robo Pro (Fischertechnik). 
Pri programiranju uporabljajo bloke za končne in neskončne zanke, ugnezdene zanke 
in spremenljivke, program pa napišejo v obliki algoritma. Izdelujejo tudi podprograme 
za operacije, ki se večkrat ponovijo (Hlade, 2009).  

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze Maribor 
že 19 let gostijo tradicionalno celodnevno prireditev, ki se imenuje »Mariborski robotski 
izziv«. To so državna tekmovanja za osnovnošolce, srednješolce in študente, ki 
zajemajo državno tekmovanje ROBObum, ki se razdeli na ROBOsled in 
RoboCupJunior za osnovnošolce in državno tekmovanje RoboT za študente in dijake. 
V letu 2018 so imeli za osnovnošolce tekmovanje RoboCupJunior v nogometu, 
Reševanje CoSpace, Reševanje Črta in Nastop, kjer je tekmovalo tudi nekaj ekip iz 
srednjih šol, med katerimi so bile tudi ekipe iz Hrvaške. Na tekmovanju RoboT so ekipe 
tekmovale z lastno konstruiranimi roboti v vožnji po velikem labirintu, kjer je bilo več 
kot 15 metrov poti. Na tekmovanju ROBOsled pa so ekipe tekmovale v vožnji po progi, 
ki je bila označena s črno črto na beli podlagi, z mobilnimi roboti, ki so jih morali zgraditi. 
Tekmovanje RoboCupJunior Slovenija je tudi del svetovnega robotskega tekmovanja 
(Pogorelc in Hace, 2018).  

Poleti v letu 2018 je bila s strani Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v 
Ljubljani (FRI) in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (PEF) že dvanajsto leto 
zapored organizirana Poletna šola FRI. Gre za tedenske delavnice, namenjene 
osnovnošolcem, srednješolcem in študentom z zanimanjem za področje računalništva, 
informatike in razvoj aplikacij. Na trinajstih delavnicah, ki so potekale v treh terminih, 
se je zvrstilo 240 udeležencev različnih starosti. Delavnice so vodili slovenski 
strokovnjaki s področja računalništva in informatike. Le-ti navdušujejo mlade 
generacije, da so poleg uporabe novih tehnologij tudi ustvarjalci le-teh. Osnovnošolce 
in dijake so učili robotiko, ustvarjati spletne aplikacije, računalniške igre in upravljati 
drone, študente pa osnov programiranja v programu Python. Predavatelji in študenti 
PEF pa so pripravili delavnico za učence od 3. do 6. razreda, kjer so se učili osnove 
programa Scratch (Univerza v Ljubljani: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 
2019). 

FLL oz. Prva LEGO liga (ang. First Lego League) je vzgojno-izobraževalni in 
raziskovalni program, ki poteka vsako leto od leta 1998 naprej, ko sta svoje znanje, 
izkušnje in proizvode združila organizacija FIRST in dansko podjetje LEGO Group. 
Projekt se je začel v Združenih državah Amerike in se do sezone leta 2017 razširil v 
98 držav sveta. Program temelji na reševanju avtentičnih problemov realnega sveta. 
Vsako leto je razpisana nova tema. V Sloveniji je bila Prva LEGO liga prvič v sezoni 
leta 2011. Uradni partner, organizator, izvajalec in podpornik v Sloveniji je organizacija 
Super Glavce, Zavod za promocijo znanja. Osnovna dela programa sta robotika in 
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raziskovanje. Cilji lige so, da bi otroke in mlade navdušili nad znanostjo in tehnologijo 
ter jim poskusili približati STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and 
Math). Liga udeležence opremlja z idejo timskega duha in jih spodbuja k reševanju 
kompleksnih nalog na ustvarjalen način. Ekipe, ki se na ligo prijavijo, se po približno 
desetih tednih dela udeležijo regijskih turnirjev. Tam predstavijo svoje delo, ekipo in 
dobijo povratne informacije. Na turnirjih morajo ekipe s pomočjo robota rešiti zapleteno 
misijo, v skupini raziskovati določeno temo in načrtovati ter preizkušati avtonomnega 
robota, da bi rešili misijo (Zavod Super Glavce, 2019). 
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4 Sphero 

V tem poglavju si bomo podrobneje ogledali Sphero robota. Opisali bomo nekaj 
aktivnosti, ki so objavljene na izobraževalni spletni strani Sphero Edu: 
https://www.sphero.com/education/. Aktivnosti, ki so namenjene tako učencem kot 
učiteljem oz. izobraževalcem, pomagajo razvijati veščine 21. stoletja. Le-te povezujejo 
razvoj strojne opreme, programske opreme in sodelovalne lastnosti. Aktivnosti so torej 
lahko v pomoč učiteljem računalništva, tehnike oz. so primerne za medpredmetno 
povezovanje. Večino le-teh lahko povežemo s slovenskim učnim načrtom za 
računalništvo tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

4.1 Začetki in razvoj Sphera 

Sphero je sferična robotska igrača, oblikovana v istoimenskem podjetju, predhodno 
imenovanim Orbotix. To je podjetje, ki izdeluje robotske igrače s sedežem v Denverju 
(Kolorado). Večinoma vsi roboti, kot so Sphero, Ollie in drugi, ki jih je razvilo podjetje 
Sphero, delujejo na podoben način. Prednost tega je, da programi, ki jih razvijemo za 
enega robota, običajno delujejo na vseh Sphero robotih (Wikipedia, 2018).  

 

Slika 1: Sphero SPRK+ (Sphero, 2019a) 

Prvi prototip Sphero robota sta naredila izumitelja Ian Bernstein in Adam Wilson s 3D 
tiskano lupino in elektroniko iz pametnega telefona. Njegovo demonstracijo so izvedli 
v CES leta 2011 (prav tam). Kratica CES pomeni Predstavitev potrošnikov elektronike 
(ang. Consumer Electronics Show). Je ime letnega sejma, ki ga organizira CTA oz. 
Tehnološko združenje potrošnikov (ang. Consumer Technology Association). 
Dogodek poteka januarja v Kongresnem centru v Las Vegasu (Nevada, ZDA) in 
običajno gosti predstavitve novih izdelkov in tehnologij v potrošniški industriji 
elektronike (Wikipedia, 2019a). Prvi prototip Sphera, Sphero 1.0, je bela kroglica s 
premerom 74 milimetrov in tehta 168 gramov. Vsebuje 75 MHz ARM Cortex M4 
procesor, dve 350 mAh LiPo bateriji, dve barvni svetleči diodi, merilnik pospeška in 
žiroskop (Wikipedia, 2018).  

Orbotix, ki je predhodno podjetje podjetja Sphero, je leta 2013 uvedel novejšo različico 
Sphero robota, Sphero 2.0, dve leti po objavi prvega prototipa. Sphero 2.0 ima 
dvakratno hitrost v primerjavi s Spherom 1.0 in izboljšano LED-svetlobo. Naslednja 

https://www.sphero.com/education/
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različica, Sphero Ollie, ki se je prvotno imenovala Sphero 2B, je bila predstavljena na 
CES leta 2014 in prišla na trg 15. septembra 2014 (Wikipedia, 2018). 

Julija 2014 so zaposleni podjetja Sphero sodelovali v Disneyjevem tehnološkem 
akceleratorju za zagon. V sklopu tega so bili povabljeni na zasebni sestanek z 
direktorjem Disneyja Bobom Igerjem. Ta jim je pokazal nevidene fotografije iz 
produkcije filma Star Wars: The Force Awakens, ki je izšel leto kasneje, in slike BB-8, 
karakterja sferičnega droida. Ponujen jim je bil licenčni dogovor za izdelavo uradne 
BB-8 igrače na osnovi tehnologije Sphero robotov. BB-8 je izšel 4. septembra 2015, 
spremlja pa ga tudi posebna aplikacija za nadzor tem iz filma Star Wars (prav tam).  

 

Slika 2: BB-8 podjetja Sphero z aplikacijo (Sphero, 2019a) 

Sphero SPRK+ je v prodaji od leta 2016. Po izidu Sphera SPRK+ so se prizadevanja 
v izobraževanju še naprej povečevala, spletna stran Sphero Edu pa je napredovala od 
ustanovitve leta 2010. Istega leta so se ustanovitelji spletne strani srečali na Techstars, 
kjer so opredelili kreativno igro in pridobivanje izkušenj z le-to. Nove ideje so privedle 
do novih izdelkov, novi izdelki so povečali rast podjetja in spletne strani (Sphero, 
2019a).  

Sphero v skladu s pogoji, navedenimi na spletni strani, podeli individualnemu 
uporabniku neprenosljivo, neizključno licenco za uporabo spletnega mesta in storitev 
za osebno, nekomercialno uporabo. Za izobraževalne namene je možno nabaviti 
komplete dvanajstih robotov Sphero SPRK+ oz. drugih robotov (prav tam).  

Podjetje Sphero trenutno prodaja robote: Sphero Mini, BOLT in SPRK+. Februarja 
2019 je Sphero na Kickstarterju predstavil programabilni robotski komplet, imenovan 
Sphero RVR. Oglašuje se z geslom »pojdi kamorkoli, delaj karkoli, programabilni 
robot« z modularnimi deli in zmogljivostjo za vse terene (prav tam). 

4.2 Karakteristike, delovanje in specifikacije  

4.2.1 Karakteristike in delovanje 

Sphero je bela ali prozorna kroglica, zavita v polikarbonatno plastično folijo, ki se z 
upravljanjem s pametno napravo lahko kotali, spreminjanja barve, izvaja programe idr. 
(Berberian idr., 2017). Robote z napolnjeno baterijo lahko preko Bluetooth povezave 
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nadziramo s pomočjo mobilnih naprav, pametnih telefonov ali tablic, v katerih je 
nameščen operacijski sistem iOS, Android ali Windows. Roboti se lahko kotalijo z 
določeno hitrostjo dlje časa. Lahko se obarvajo v poljubno barvo. Notranji senzorji 
Sphero robota vključujejo IMU (ang. Inertial measurement unit) oz. inercialno mersko 
enoto in Locator (Sphero, 2019b). 

S pomočjo Sphero Edu aplikacije se lahko posameznik uči programskega blokovnega 
jezika oz. JavaScripta. Robot se lahko s pomočjo pametne naprave programira na tri 
različne načine, in sicer z zlaganjem blokov, risanjem poti ali z uporabo JavaScripta 
oz. pisanjem tekstovnih programov (Berberian idr., 2017). 

Ker imajo Sphero roboti merilnik pospeška in žiroskop, se lahko uporabljajo tudi kot 
kontrolerji na iOS in Android platformah. Za platformo je bilo razvitih več aplikacij in 
iger. Uporabniki lahko programirajo Sphero robota z aplikacijo Sphero Macrolab, ki 
vsebuje vnaprej določene makrove in orbBasic, ki uporablja programski jezik BASIC 
(Wikipedia, 2018). 

4.2.2 Specifikacije 

4.2.2.1 Strojna oprema 

Sphero SPRK+ je kroglica, ki tehta 181 gramov in ima premer 73 milimetrov. Procesor 
je 75 MHz ARM Cortex M4. Ima dve 350 mAh LiPo (litijski) bateriji, vsebuje pa tudi 
merilnik pospeška in žiroskop. Bluetooth se uporablja za komunikacijo in induktivno 
polnjenje. Mehansko izumitelji primerjajo Sphero robota z dvokolesnim električnim 
vozilom Segway (Wikipedia, 2018). 

4.2.2.2 Programska oprema 

Operacijski sistem robota Sphero se samodejno posodablja z uradno aplikacijo. Na 
voljo je tudi SDK (ang. Software Development Kit) oz. komplet za razvoj programske 
opreme, ki omogoča razvoj aplikacij, ki lahko vplivajo na Sphero robota. Neuradni SDK 
so na voljo tudi za druge naprave in platforme, kot je npr. operacijski sistem robota 
(Wikipedia, 2018).  

4.3 Programiranje Sphera z bloki 

Sphera lahko programiramo na tri različne načine, in sicer z zlaganjem blokov, 
risanjem poti ali z uporabo JavaScripta oz. pisanjem tekstovnih programov (Berberian 
idr., 2017). V tem podpoglavju bomo opisali najpogostejši način, ki se ga uporablja za 
poučevanje in ki smo ga uporabili pri naši aktivnosti, tj. programiranje Sphera z 
blokovnimi ukazi. Podali bomo tudi nabor ukazov, ki se uporabljajo pri programiranju 
Sphera. 

Programiranje oz. kodiranje nam omogoča nadzorovanje barv in gibanje robota z 
ustvarjanjem seznama akcij, ki jih lahko znova in znova ponavljamo. Preden začnemo 
s pisanjem programa, moramo v Sphero Edu aplikaciji na naši pametni napravi izbrati 
tip programa (bloki) in s katerim robotom želimo, da je program kompatibilen. 
Uporabljamo »povleci in spusti« za prenašanje blokov iz zavihkov, v katerih so 
razporejeni po skupinah. Če želimo blok izbrisati, ga premaknemo v rdeč koš, ki se 
nam prikaže na dnu pametne naprave. Daljši klik na blok nam da meni, kjer lahko blok 
ravno tako izbrišemo, ga podvojimo, mu dodamo komentar ali pa si pogledamo opis 
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oz. funkcijo le-tega. Bloke z vlečenjem združimo oz. ločimo. Ko imamo končan 
program, ga s klikom na start zaženemo (Cook, b.d.). 

Bloki so razdeljeni v 8 sklopov: premikanje, svetloba, zvoki, upravljanje, operatorji, 
primerjalniki, senzorji in dogodki. Posamezen sklop vsebuje vsebinsko podobne bloke. 
Bloki znotraj istega sklopa so enake barve. Aplikacija ponuja tudi ustvarjanje nove 
spremenljivke in funkcije. Nekateri bloki so podobni tistim, ki jih ponuja Scratch. Sledi 
opis funkcij posameznih sklopov blokov. 

4.3.1 Premikanje 

Sphera lahko premikamo tako, da mu določimo smer (od 0 do 360°), hitrost in čas 
premikanja.  

Blok Razlaga 

 

Sphero se premika v izbrani smeri z 
izbrano hitrostjo za izbrano število 
sekund. 

 

Sphero se ustavi. 

 

Sphero ima nastavljeno izbrano hitrost. 

 

Sphero se obrne v izbrano smer. 

 

Sphero se vrti za izbrano število stopinj 
izbrano število sekund. 

 

Blok nadzira električno moč, ki je ločeno 
poslana levemu in desnemu motorju. Če 
oba nastavimo na najmočnejšo moč, bo 
Sphero skočil. 

 

Blok vključi/izključi stabilizacijo. 

 

Blok ponastavi trenutno usmeritev na 0°. 

4.3.2 Svetloba 

Spheru lahko določimo barvo glavne in zadnje LED-diode. 

Blok Razlaga 

 

Sphero spremeni barvo glavne LED-
diode. 

 

Barva glavne LED-diode bledi od prve 
izbrane k drugi za izbrano število sekund. 

 

Barva glavne LED-diode utripa v izbrani 
barvi izbrano število sekund, kolikokrat 
izberemo. 

 

Sphero spremeni barvo zadnje LED-
diode. 
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4.3.3 Zvoki 

Sphero Edu aplikacija ima pripravljen velik nabor zvokov, ki jih lahko predvajamo.  

Blok Razlaga 

 

Na pametni napravi se predvaja izbrani 
zvok. 

 

Na pametni napravi se izreče napisano 
besedilo. 

4.3.4 Upravljanje 

Ukaze v tej skupini omogočajo večkratne ponovitve in določanje pogojev za izvajanje 
ukaza.  

Blok Razlaga 

 

Ko se program izvede do tega bloka, 
počaka z nadaljnjim izvajanjem za 
izbrano število sekund. 

 

Ukazi znotraj zanke se ponovijo 
tolikokrat, kot določimo. 

 

Ukazi znotraj zanke se znova in znova 
ponavljajo. 

 

Ukazi znotraj zanke se ponavljajo, dokler 
ni izpolnjen pogoj, ki ga določimo. 

 

Če je pogoj, ki ga določimo, izpolnjen, se 
izvedejo ukazi znotraj zanke. 

 

Če je pogoj, ki ga določimo, izpolnjen, se 
izvedejo ukazi znotraj zanke then, sicer 
pa znotraj zanke else. 

 

Konča se izvajanje programa. 
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4.3.5 Operatorji 

Blok Razlaga 

 

Dve števili med seboj sešteje, odšteje, 
zmnoži, deli, potencira ali spremeni 
količnik števil v odstotke. 

 
Število koreni, zaokroži ali mu da 
absolutno vrednost. 

 

Več vrednosti združi v niz. Vrednosti so 
lahko števila, nizi, barve ali logične 
vrednosti. 

 
Izbere naključno število med dvema 
izbranima številoma. 

 

Izbere najmanjšega oz. največjega 
izmed izbranih števil. 

 
Poda RGB-vrednost rdeče, zelene ali 
modre barve. 

 
Poda novo barvo z mešanjem z rdečo, 
zeleno ali modro barvo. 

 
Naključno izbere barvo. 

 
Izračuna izbrano kotno funkcijo od 
izbranega kota. 

4.3.6 Primerjalniki 

Blok Razlaga 

 

Spremenljivka pove, ali je prva vrednost 
enaka, različna, manjša, večja, manjša 
ali enaka oz. večja ali enaka drugi. 

 

Primerja izjavi oz. vrednosti glede na 
določeni pogoj (sta pravilni, je prva 
pravilna, sta enaki oz. različni). 

 
Omogoča, da je pogoj namenjen 
izbranemu robotu. 

4.3.7 Senzorji 

Blok Razlaga 

 
Merilnik pospeška glede na izbrano os v 
3D ravnini. 

 
Orientacija v stopinjah glede na pozicijo 
(naprej-nazaj, levo-desno, obrat). 

 
Stopnja obrata v stopinjah na sekundo 
glede na pozicijo. 

 
Vektor hitrosti glede na izbrano os v 3D 
ravnini v centimetrih na sekundo. 

 

Pozicija Sphera v primerjavi z začetno 
glede na izbrano os v 3D ravnini v 
centimetrih. 
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Vrednost spremenljivke, razdalja, hitrost 
ali smer. 

 
RGB-vrednost barve (od 0 do 255 za 
rdečo, zeleno in modro). 

 
Svetlost zadnje LED-diode (od 0 do 255). 

 
Čas izvajanja programa v sekundah. 

4.3.8 Dogodki 

Blok Razlaga 

 

Program se začne izvajati, ko se pritisne 
tipka start. 

 

Program se začne izvajati, ko se Sphero 
zaleti, ko pristane oz. ko pada. 

 

Program se začne izvajati, ko Sphero 
presega meje merljive hitrosti (ko robota 
hitro zavrtimo). 

 

Program se začne izvajati, ko se Sphero 
polni oz. ko se neha polniti.  

4.3.9 Spremenljivka in funkcija 

Če želimo ustvariti novo spremenljivko, ji moramo določiti ime, tip in začetno vrednost. 
Ko jo ustvarimo, dobimo dva nova bloka, ki ju lahko uporabljamo. Pri definiranju nove 
funkcije pa moramo določiti ime in vrste blokov, ki to funkcijo definirajo. Funkcijo lahko 
sestavljajo različni bloki.  

 

Slika 3: Ustvarjanje nove spremenljivke in definiranje nove funkcije 
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4.4 Pregled aktivnosti uporabe Sphera  

Na spletni strani Sphero Edu je zbranih veliko aktivnosti in programov za uporabo 
Sphera v razredu oz. za izobraževanje. Aktivnosti so pretežno primerne za uporabo v 
razredu, največkrat za učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Aktivnosti in 
programe lahko dodajajo registrirani uporabniki. Sledi opis nekaterih aktivnosti, za 
katere menimo, da so primerne za učenje programiranja oz. medpredmetno 
povezovanje računalništva z drugimi predmeti za učence tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja osnovne šole. Aktivnosti smo izbrali na podlagi nacionalnega 
kurikula in učnega načrta izbirnih predmetov računalništva v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju. Pri vseh aktivnostih učenci programirajo s programskim 
blokovnim jezikom, ki ga ponuja Sphero Edu aplikacija. 

4.4.1 Twister 

Twister je aktivnost, kjer Sphero nadomesti vrtljivo ploščo pri Twisterju. Učenci najprej 
napišejo kodo, ki naključno generira barve. Torej, ko se Sphero zavrti oz. ga potrese, 
naključno izbere med levo in desno nogo igralca ter levo in desno roko in to pove 
naglas. Nato se naključno obarva v rdečo, modro, rumeno ali zeleno barvo in tudi to 
pove naglas. Tako se učenci premikajo po twister polju (Berberian idr., 2017).  

Aktivnost sodi v predmet računalništva. Učenci na zabaven način spoznajo oz. utrdijo 
računalniško snov. Iz področja programiranja so v aktivnosti vključene neskončne 
zanke, pogojni stavek (če-potem), ustvarjanje naključnih vrednosti in spremenljivke. 
Aktivnost predvidoma traja dve šolski uri.  

 

Slika 4: Primer blokovne kode za aktivnost Twister 



Teja Franko  Magistrsko delo 

21 
 

4.4.2 Igralna kocka 

V tem primeru Sphero nadomesti igralno kocko, ki se uporablja pri igranju namiznih 
iger, kot je npr. človek, ne jezi se. Učenci potresejo Sphera, ta pa naključno izbere in 
na glas pove številko od 1 do 6. Če želimo popestriti met kocke, lahko učenci naredijo 
tudi program za lažnivo oz. nepravično kocko (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost sodi v predmet računalništva. Učenci na zabaven način spoznajo oz. utrdijo 
računalniško snov. Iz področja programiranja so v aktivnost vključene neskončne 
zanke, pogojni stavek (če-potem), ustvarjanje naključnih vrednosti in spremenljivke. 
Aktivnost predvidoma traja dve šolski uri. 

 

Slika 5: Primer blokovne kode za aktivnost Igralna kocka 
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4.4.3 Vroči krompir 

Vroči krompir (ang. hot potato) je zabavna igra, kjer si učenci Sphera podajajo v krogu 
(lahko tudi naključno). Ta program uporablja spremenljivko meta kot števec in 
spremenljivko, ki dobi naključno vrednost. Vsakič, ko učenci Sphera vržejo, bo povečal 
spremenljivko meta. Ko preseže vrednost spremenljivke z naključno vrednostjo, je 
Sphero krompir prevroč, da bi ga lahko držali in tisti, ki ga ujame, gre ven iz igre, dokler 
ne ostane zadnji učenec (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost sodi v predmet računalništva. Učenci na zabaven način spoznajo oz. utrdijo 
računalniško snov. Iz področja programiranja so v aktivnosti vključene neskončne 
zanke, pogojni stavek (če-potem), ustvarjanje naključnih vrednosti in spremenljivke. 
Aktivnost predvidoma traja dve šolski uri. 

 

Slika 6: Primer blokovne kode za aktivnost Vroči krompir 
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4.4.4 Kegljanje 

Za to aktivnost poleg Sphero robotov in pametnih naprav potrebujemo stožce za 
kegljanje. Namesto le-teh lahko uporabimo prazne plastenke, lahko pa učenci naredijo 
svoje keglje. S pomočjo lepilnega traku ustvarimo polje za igranje in označimo začetno 
točko Sphero robota. Učenci sprogramirajo Sphera, da podira keglje. Da naredimo 
večji izziv za starejše učence, nastavimo na Spherovo pot do kegljev nekaj ovir, tako 
da bo njihova koda zahtevnejša. Ni nujno, da vse keglje postavimo skupaj, lahko jih 
razporedimo po prostoru (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva in matematike. 
Učenci pri tej aktivnosti utrjujejo spretnosti o merjenju kotov, razdalji, hitrosti, saj je cilj 
aktivnosti narediti program, da bi Sphero naenkrat podrl čim več kegljev. Iz področja 
programiranja je v aktivnost vključeno sestavljanje programov. Učenci poskušajo 
sestaviti enostaven program, ki bi rešil enostaven problem. Iz programiranja utrjujejo 
naslednje koncepte: zanke in pogojne stavke. Aktivnost predvidoma traja eno šolsko 
uro. 

4.4.5 Zgrabi barvo 

Pri tej aktivnosti učenci sprogramirajo Sphero robota, da spregovori naključno barvo. 
Najhitrejši učenec Sphera zgrabi ali potrese, ko se obarva v izgovorjeno barvo. Pri tej 
aktivnosti morajo biti učenci dovolj hitri, drugače ne dobijo točk, ampak se jim do tedaj 
dobljene točke izbrišejo (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost sodi v predmet računalništva. Učenci na zabaven način spoznajo oz. utrdijo 
računalniško snov. Iz področja programiranja aktivnost vključuje končne in neskončne 
zanke, o katerih učenci razvijajo znanje in jih utrjujejo. Vključeni so tudi pogojni stavki 
in spremenljivke. Aktivnost predvidoma traja eno šolsko uro. 

4.4.6 Linearna razmerja 

Pri tej aktivnosti uporabljamo čas, hitrost in razdaljo za predstavitev linearne odvisnosti 
učencem. Potrebujemo Sphera in merilni trak. Učenci ustvarijo preprost program, s 
katerim izvedejo dva eksperimenta. Opazujejo razmerje med časom in razdaljo ter 
razmerje med hitrostjo in razdaljo. Vsak poskus ima neodvisno spremenljivko (čas ali 
hitrost) in odvisno spremenljivko (razdaljo). Učenci uporabljajo določeno hitrost in čas. 
V vsakem poskusu izmerijo pot Sphero robota (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva, matematike in 
fizike. Primerna je za učence 9. razreda zaradi fizikalne teme, ki jo zajema aktivnost. 
Učenci pri aktivnosti opredelijo in zapišejo razmerje dveh količin. Iz področja 
programiranja aktivnost vključuje sestavljanje programov. Učenci poskušajo sestaviti 
enostaven program, ki bi rešil problem. Iz programiranja utrjujejo naslednje koncepte: 
zanke in spremenljivke. Aktivnost predvidoma traja dve šolski uri. 

4.4.7 Hokej 

Učenci ustvarijo gol za hokej iz kartonaste škatle (npr. za čevlje), tako da odrežejo eno 
stranico. Na mestu prostega strela označijo pozicijo z znakom X, ki ga narišejo z 
lepilnim trakom. Učenci nato napišejo program, s katerim upravljajo Sphera s ciljem, 
da zadene plošček in ga potisne v gol. Da aktivnost popestrimo, lahko dodamo 
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obrambne igralce pred gol, tako da učenci napišejo program, kjer se mora plošček 
najprej izogniti obrambnim igralcem, nato pa pristati v golu. Dodatna naloga za hitrejše 
učence je programiranje obrambnega igralca (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva, fizike in 
matematike. Učenci pri tej aktivnosti utrjujejo razumevanje kotov, razdalje in hitrosti, 
saj poskušajo narediti program, da bi Sphero zadel plošček v gol v prvem poskusu. Iz 
področja programiranja aktivnost vključuje sestavljanje programov. Učenci poskušajo 
sestaviti enostaven program, ki bi rešil problem. Iz programiranja utrjujejo naslednje 
koncepte: pogojne stavke in zanke. Aktivnost predvidoma traja dve šolski uri. 

4.4.8 Torta pred brati 

Torta pred brati (ang. Cake before brothers) je aktivnost, kjer Sphero predstavlja 
junaka Olafa iz priljubljene risanke Frozen. Anna ima rojstni dan, SpheroOlaf pa mora 
priti do torte pred njegovimi brati, drugače jo bodo pojedli. Aktivnost poteka na mreži, 
velikosti 10 x 10 enot, kjer Sphero začne na lokaciji (0,0), torta pa je na polju (10,10). 
Sphero lahko potuje samo po koordinatah, s tem da se mora izogniti bratom (oviram) 
na poti. Učenci v parih ali trojkah napišejo program, pri čemer morajo paziti, da Sphero 
ostane na mreži (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva in matematike. 
Učenci pri tej aktivnosti v koordinatnem sistemu odčitajo točke, po katerih potuje 
Sphero in na katerih so ovire. Iz področja programiranja aktivnost vključuje sestavljanje 
programov in končne zanke. Aktivnost predvidoma traja dve šolski uri. 

 

Slika 7: Mreža aktivnosti Torta pred brati (Berberian idr., 2017) 

4.4.9 Jezik 

Učenci ustvarijo poljuben lik iz npr. plastičnega kozarčka, ki ga položijo čez Sphero 
robota. Ustvarijo program, kjer Sphero govori zgodbo in se premika, kot da bi to počel 
njihov lik (Berberian idr., 2017). 
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Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva z likovno oz. 
dramsko umetnostjo. V slovenskih šolah lahko aktivnost uporabimo tudi za 
medpredmetno povezavo računalništvo in slovenščina ali angleščina (oz. tuj jezik). 
Učenci razvijajo sposobnost ustvarjanja, pripovedovanja zgodb in razvijajo domišljijo. 
Iz programiranja aktivnost vključuje sestavljanje programov, končne zanke in 
spremenljivke. Aktivnost predvidoma traja eno šolsko uro. 

4.4.10 Umetnost 

Učenci potopijo Sphero robota v barvo in ga nato postavijo na velik prazen list ali 
platno, nato pa ga po vsaki uporabi očistijo. Z uporabo aplikacije riši in vozi lahko 
pripravijo sliko na pametni napravi, ki ji bo Sphero sledil, ali pa s pomočjo blokovnih 
ukazov sprogramirajo oblike in slike (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva, matematike in 
likovne umetnosti. Učenci razvijajo sposobnost kreativnega razmišljanja, ravno tako pa 
lahko tudi poglobijo znanje o kotih ter računanju časa, razdalje in hitrosti. Iz področja 
programiranja aktivnost zajema sestavljanje programov in končne (lahko tudi 
neskončne) zanke. Aktivnost predvidoma traja eno šolsko uro. 

4.4.11 Rdeča luč, zelena luč 

Ena oseba stoji na eni strani telovadnice, ostali na drugi strani, med njimi je 15 metrov. 
Ko učenci vidijo in slišijo zelena, takrat tečejo skupaj s Spherom proti učencu na drugi 
strani, dokler se Sphero ne obarva rdeče. Naloga učenca na drugi strani je, da prepreči 
goljufanje in premikanje učencev ob drugih barvah. Kdor da igralcu na drugi strani 
telovadnice prvi petko, tisti je zmagovalec. Učenci sprogramirajo Sphero robota, da se 
ustavi na naključni dolžini do 15 metrov in se takrat obarva rdeče (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva s športno vzgojo. 
Aktivnost lahko uporabimo kot razgibalno vajo za učence na začetku ure športne 
vzgoje. Iz področja programiranja zajema sestavljanje programov, končno zanko, 
pogojni stavek če-potem, spremenljivke in funkcijo random. Aktivnost predvidoma traja 
eno šolsko uro.  

4.4.12 Biljard 

Učenci s pomočjo palic in kock na tleh konstruirajo biljard mizo. Potrebujejo tudi biljard 
žogice. Nato sprogramirajo Sphera za klasično igro biljarda, kjer poskušajo spraviti 
žogice v luknje (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva in fizike. Zaradi 
potrebnih fizikalnih znanj je primerna za učence 9. razreda osnovne šole. Učenci 
razvijajo znanje o kotih in testirajo Newtonov zakon o akciji in reakciji. Iz področja 
programiranja aktivnost zajema sestavljanje programov (Sphero zadane žogico v 
luknjo). Iz programiranja utrjujejo naslednje koncepte: zanke in pogojne stavke. 
Aktivnost predvidoma traja eno šolsko uro. 
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4.4.13 Vodno kolo 

Ta aktivnost učencem pomaga razumeti trenje v vodi in spremembo trenja Sphera v 
vodi v odvisnosti od njegove hitrosti premikanja. Učenci sprogramirajo robota Sphero, 
da se z različnimi hitrostmi premika v vodi. Lahko preizkusijo tudi premikanje v različne 
smeri (Berberian idr., 2017).   

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva in fizike. Zaradi 
potrebnih fizikalnih znanj je primerna za učence 9. razreda osnovne šole. Učenci 
usvojijo pojem sila trenja in razumejo pojem sila trenja v vodi. Iz področja programiranja 
aktivnost vsebuje sestavljanje programov za premikanje Sphera v vodi z različnimi 
hitrostmi. Aktivnost predvidoma traja eno šolsko uro. 

 

Slika 8: Sphero pri aktivnosti vodno kolo (Berberian idr., 2017) 

4.4.14 Pikado 

Pri tej aktivnosti potrebujemo tarčo. Tarčo za pikado postavimo nekaj metrov stran od 
začetnega mesta, ki ga označimo, nato pa naročimo učencem, naj sprogramirajo 
Sphera tako, da se bo ustavil čim bliže sredine tarče. Vsak učenec ima omejeno število 
poizkusov, npr. 5. Učenci tekmujejo v tem, čigav Sphero se bo ustavil bliže sredini in 
po potrebi pri vsakem poizkusu spreminjajo program (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost sodi v predmet računalništva. Učenci na zabaven način spoznajo oz. utrdijo 
računalniško snov. Iz področja programiranja aktivnost zajema končno zanko (ponovi 
petkrat). Aktivnost predvidoma traja eno šolsko uro. 

4.4.15 Zimske olimpijske igre 

Učenci s pomočjo blokovnih ukazov in risanja sodelujejo v štirih dogodkih zimskih 
olimpijskih iger: Začetna slovesnost, pri kateri učenci sprogramirajo Sphera, da se vrti 
v krogih in spreminja barvo v barve olimpijskih krogov. Pri drugi aktivnosti se morajo 
učenci čim bolj približati sredini kroga in tista skupina, ki je najbližja, zmaga. Pri tretji 
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aktivnosti (slalom) postavimo ovire, npr. kocke ali tulce od papirnatih brisačk, učenci 
pa sprogramirajo Sphera, da vijuga med njimi. V četrti aktivnosti določimo »ledeno 
ploščo«, kjer učenci tekmujejo v raznolikosti programov deskanja na snegu (Berberian 
idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva in matematike. 
Učenci utrjujejo znanje o krogu in ostalih enostavnih likih. Iz področja programiranja 
aktivnost zajema končne zanke, pogojni stavek (če-potem) in pisanje enostavnih 
programov. Aktivnost predvidoma traja dve šolski uri. 

4.4.16 Kviz o planetih 

Pri aktivnosti Kviz o planetih (ang. planet quiz) učenci ustvarijo kviz, s katerim preverijo 
svoje znanje o planetih. Vsak par oz. skupina učencev dobi različno temo o planetih, 
npr. vsaka skupina ima svoj planet, o katerem pripravi kviz. S tem kvizom se učijo o 
planetih v našem osončju. Nato sestavijo program iz blokovnih ukazov. Kvize si na 
koncu učenci izmenjajo med seboj, da se vsak par oz. skupina preizkusi v vseh kvizih 
(Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva in fizike. Zaradi 
potrebnih fizikalnih znanj je primerna za učence 8. ali 9. razreda. Učenci utrjujejo svoje 
znanje o osončju in planetih. Iz področja programiranja aktivnost zajema pisanje in 
urejanje programov, neskončno zanko, pogojni stavek (če-potem) in spremenljivke. 
Aktivnost predvidoma traja dve šolski uri. 

4.4.17 Risar oblik 

Pri aktivnosti Risar oblik (ang. Shape Shifter) učenci sestavijo program, s katerim 
Sphero nariše poljuben n-kotnik. Pri tem morajo poznati formulo za vsoto notranjih 
kotov n-kotnika. Lahko začnejo tudi tako, da najprej napišejo program, da Sphero 
nariše trikotnik, nato kvadrat itd. (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva in matematike. 
Učenci utrdijo znanje o kotih, geometriji (pravilnih večkotnikih) in velikosti notranjega 
kota večkotnika. Iz področja programiranja aktivnost zajema končne zanke (ponovi n-
krat, kjer je n število stranic n-kotnika) in spremenljivke. Aktivnost predvidoma traja eno 
šolsko uro. 

4.4.18 Odpočijmo možgane 

Odpočijmo možgane (ang. Brain Break) je aktivnost, kjer učenci programirajo vaje za 
ogrevanje pred začetkom telovadbe. Primerna je za uro športne vzgoje, kjer je 
ogrevanje videti nekoliko drugače. Z ustvarjenim programom na pametni napravi 
Sphero pove in pokaže naključen gib (izbira med štirimi), učenci pa ga morajo ponoviti 
(Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva in športa. 
Predstavlja ogrevanje na začetku ure športa. Iz področja programiranja aktivnost 
zajema sestavljanje programov, uporabo funkcije, ki generira naključna števila, in 
uporabo pogojnega stavka (če-potem). Aktivnost predvidoma traja eno šolsko uro. 
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4.4.19 Agregatna stanja 

Za to aktivnost potrebujemo več robotov Sphero (približno 5). Predstavljajmo si, da je 
Sphero molekula vode. Učenci v skupinah sprogramirajo robote Sphero tako, da se 
obnašajo kot molekule vode v različnih agregatnih stanjih. Pri tem učenci preučijo 
hitrost premikanja molekul vode tako, da spreminjajo hitrost Sphero robota (Berberian 
idr., 2017).  

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva s kemijo. Zaradi 
potrebnih znanj iz področja kemije je primerna za učence 8. ali 9. razreda osnovne 
šole. Učenci predstavijo agregatna stanja in premikanje molekul pri različnih 
agregatnih stanjih vode. Iz področja programiranja aktivnost zajema pogojne stavke. 
Aktivnost predvidoma traja eno šolsko uro. 

4.4.20 Jurska koda: Spherozaver pobegne 

To je aktivnost, kjer potrebujemo kletko v obliki enostavnega labirinta. Spherozaver 
poskuša pobegniti iz kletke. Učence razdelimo na dve skupini. Znotraj prve skupine 
učenci ustvarjajo program za stran, kjer mora Spherozaver pobegniti, znotraj druge 
skupine pa učenci ustvarjajo program, s katerim Spherozaverju poizkušajo preprečiti, 
da bi pobegnil. Učenci sami izdelajo kletko (Berberian idr., 2017). 

Aktivnost je namenjena za medpredmetno povezavo računalništva in matematike. 
Učenci utrjujejo svoje znanje o kotih. Glede programiranja aktivnost utrjuje končne 
zanke, ustvarjanje naključnih števil in pogojni stavek (če-potem). Aktivnost predvidoma 
traja dve šolski uri. 

 

Slika 9: Primer kletke pri aktivnosti Jurska koda: Spherozaver pobegne (Berberian idr., 2017) 
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5 Raziskava: Aktivnost Labirint 

V Sloveniji je Sphero robota med prvimi uporabil Radovan Kranjc, in sicer je med 
drugim izvajal delavnice za učitelje. V slovenskih šolah pa, predvsem zaradi 
omejenega denarnega proračuna, pri pouku računalništva ne uporabljajo veliko 
tehnoloških inovacij (Kreuh idr., 2018). 

V empiričnem delu magistrskega dela opisujemo učne aktivnosti, ki so namenjene 
učencem tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Učenci slovenskih osnovnih šol 
imajo možnost obiskovati neobvezni izbirni predmet računalništvo že v drugem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju, kjer se običajno prvič srečajo s programiranjem v 
vizualnem okolju Scratch. Tam z uporabo blokovnih okolij delajo prve korake v svet 
programiranja.  

Učenje programiranja se je izkazalo kot zahtevno zaradi abstraktnega razmišljanja, na 
katerem temelji. Težave pa se pojavijo tudi zaradi razlik v predznanju učencev, saj 
nekateri predmete računalništva obiskujejo vsa leta, drugi pa se za obiskovanje 
odločijo kasneje. Zato morajo biti učitelji pozorni na različna predznanja pri izbiri in 
načrtovanju aktivnosti, ki naj bi bile zasnovane motivacijsko.   

Uporaba Sphera predstavlja hkrati vpeljavo nove tehnologije. Ker gre za nekaj novega, 
smo pred izvedbo same aktivnosti izvedli uvajalno dvojno učno uro, ki smo jo izvedli v 
dveh skupinah po 15 učencev. Z uvajanjem so učenci spoznali, kako se upravlja 
Sphero robot z risanjem poti in osnovne blokovne ukaze, s katerimi programiramo 
Sphero robote. Uvodni uri je sledila aktivnost Labirint, ki je ravno tako trajala dve šolski 
uri. Učenci so programirali Sphero robota tako, da le-ta prevozi labirint z nalogami in 
omejitvami. Programirali so po navodilih. Nekateri učenci so s tem naredili prve korake 
v programiranje. Pri tem pa smo tudi raziskovali, ali na rezultate učenja programiranja 
Sphero robota vpliva predznanje programiranja iz Scratcha.   

Za potrebe aktivnosti smo naredili pet enakih labirintov, saj smo imeli v razredu pet 
robotov Sphero. Učenci so delali v parih, izvedli smo tri ponovitve aktivnosti, vsakič z 
desetimi učenci. Učence smo razdelili v skupine glede na znanje, ki so ga med šolskim 
letom pokazali pri pouku računalništva. V prvi skupini so bili najboljši učenci, v tretji pa 
učenci brez predznanja iz programiranja oz. učenci, ki predhodno niso obiskovali 
računalništva, v drugi pa vsi ostali učenci. 
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Slika 10: Labirint 

S pomočjo aktivnosti so učenci utrjevali osnovne koncepte programiranja, in sicer 
izvajanje zaporedja ukazov in zanke. Naš namen je bil učence naučiti napisati 
zaporedje ukazov oz. enostaven algoritem, ki reši preprost problem, in izdelati preprost 
program. Razumevanje, kako vrstni red vpliva na izvajanje pravil, je bistvenega 
pomena pri prvih korakih v programiranje. Uporaba Sphera omogoča takojšnjo 
povratno informacijo o pravilnosti. 

Pri aktivnosti so učenci programirali v parih, po pretečenih tridesetih minutah pa sta se 
učenca pri aktivnosti zamenjala, tako da sta oba opravljala nalogo voznika in 
navigatorja. 

Ko so učenci sprogramirali Sphero robota, da je prevozil labirint in vmes opravil naloge, 
smo izvedli tekmovanje. Par, čigar Sphero robot je najhitreje in najbolj pravilno prevozil 
labirint, je dobil za nagrado čokolado. Tekmovanje smo izvedli v vseh treh skupinah 
učencev. 

Ker smo pričakovali, da ne bodo vsi pari istočasno zaključili s programiranjem, smo 
imeli pripravljeno dodatno nalogo za hitrejše učence. Ti so morali sprogramirati Sphero 
robota, da obišče vse barve, kjer so morali nekoliko popraviti program, ki so ga naredili 
za aktivnost Labirint. 
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Slika 11: Sodelovanje para pri aktivnosti 

5.1 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Učenci so s pomočjo blokovskih ukazov sestavljali skripte, ki so Sphero robote vodili 
iz začetne pozicije labirinta (START) do izhoda (CILJ). Cilji raziskave so ugotoviti, ali 
učenci po izvedeni aktivnosti s Spherom bolje razumejo zanke. Zastavljena 
raziskovalna vprašanja so naslednja: 

- Ali učenci po aktivnosti bolje razumejo enostavne skritpe za upravljanje 
Sphera? 
 

- Ali se po aktivnosti pojavljajo razlike v znanju pri uporabi zank med učenci, ki 
so predhodno že obiskovali predmet računalništva, in tistimi, ki ga niso? 
 

- Ali se pri programiranju Sphera pojavljajo razlike v znanju med učenci, ki so 
predhodno programirali v Scratchu, in tistimi, ki niso? 

5.2 Raziskovalna metoda 

V raziskavi je uporabljena kavzalna eksperimentalna metoda pedagoškega 
raziskovanja. Uporabili smo kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega pristopa 
raziskovanja.  
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1. raziskovalno vprašanje: Ali učenci po aktivnosti bolje razumejo enostavne skripte za 
upravljanje Sphera? 

Znanje smo ugotavljali s pomočjo dveh instrumentov za ugotavljanje znanja, in sicer 
pred-test in po-test, ki vsebujeta vsak po tri naloge, ki so paroma podobne. Uporabili 
smo kvantitativni pristop raziskovanja. 

2. raziskovalno vprašanje: Ali se po aktivnosti pojavljajo razlike v znanju pri uporabi 
zank med učenci, ki so predhodno že obiskovali predmet računalništva, in tistimi, ki ga 
niso? 

Znanje smo ugotavljali s pomočjo treh instrumentov za ugotavljanje znanja, in sicer 
pred-test in po-test, ki vsebujeta vsak po tri naloge, ki so paroma podobne, ter 
vprašalnik o izkušnjah z računalništvom in zadovoljstvu. Uporabili smo kvantitativni 
pristop raziskovanja. 

Učenci, ki so že predhodno obiskovali predmet računalništva, so bili v prvi in drugi 
skupini, učenci, ki pa še niso obiskovali predmeta računalništva, pa so bili v tretji 
skupini. Ali so obiskovali predmet računalništva, se srečali s Scratchem oz. LEGO ali 
Fischer roboti, smo izvedeli s pomočjo vprašalnika o izkušnjah z računalništvom in 
zadovoljstvu. 

3. raziskovalno vprašanje: Ali se pri programiranju Sphera pojavljajo razlike v znanju 
med učenci, ki so predhodno programirali v Scratchu, in tistimi, ki niso? 

Znanje smo ugotavljali z dvema različnima instrumentoma za ugotavljanje znanj, in 
sicer z aktivnostjo, kjer so bili učenci razdeljeni na skupine, in s polstrukturiranim 
intervjujem, kjer smo naključno izbrali učenca, ki je predhodno že obiskoval 
računalništvo, in učenca, ki se z računalništvom predhodno ni srečal. 

5.3 Vzorec 

Pred-test, po-test in vprašalnik o izkušnjah z računalništvom in zadovoljstvu 

Prvi del raziskave je bil narejen na neslučajnostnem namenskem vzorcu. Vanj so bili 
vključeni učenci 7. in 8. razreda Osnovne šole Grm v Novem mestu, ki v šolskem letu 
2018/2019 obiskujejo izbirni predmet računalništvo v okviru tedna dejavnosti učencev 
predmetne stopnje. Sodelovalo je 30 učencev, od tega 4 deklice in 26 dečkov.  

V spodnji tabeli je predstavljena struktura sodelujočih učencev glede na spol.  

Tabela 1: Struktura sodelujočih učencev glede na spol 

 Število Odstotek 

 Moški 26 86,7 

Ženski 4 13,3 

Skupaj 30 100,0 

S pomočjo vprašalnika o izkušnjah z računalništvom in zadovoljstvu smo učence 
razdelili tudi na tiste, ki so predmet računalništva že obiskovali, in na tiste, ki ga niso, 
kar je prikazano v spodnji tabeli. 
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Tabela 2: Razdelitev učencev na tiste, ki so predhodno obiskovali predmet računalništva, in na tiste, ki ga 
niso 

 Število Odstotek 

 Da 20 66,7 

Ne 10 33,3 

Skupaj 30 100,0 

Učence smo razdelili tudi glede na to, ali so se predhodno srečali s programiranjem v 
Scratchu oz. z LEGO ali s Fischer roboti, kar je prikazano v spodnjih dveh tabelah. 

Tabela 3: Razdelitev učencev na tiste, ki so se predhodno srečali s programiranjem v Scratchu, in na tiste, 
ki se niso 

 Število Odstotek 

 Da 23 76,7 

Ne 7 23,3 

Skupaj 30 100,0 

Tabela 4: Razdelitev učencev na tiste, ki so se srečali z LEGO ali Fischer roboti, in na tiste, ki se niso 

 Število Odstotek 

 Da 10 33,3 

Ne 20 66,7 

Skupaj 30 100,0 

 

Polstrukturirani intervju 

Z dvema učencema smo na koncu izvedli tudi polstrukturirani intervju na podlagi 
naloge, ki sta jo morala rešiti. Naključno smo izmed sodelujočih učencev izbrali enega 
učenca, ki je predhodno obiskoval računalništvo oz. se je že srečal s programiranjem 
v Scratchu, in enega, ki računalništva predhodno ni obiskoval, niti se ni srečal s 
programiranjem v Scratchu. 

5.4 Merski instrumentarij 

Za zbiranje podatkov smo uporabili: 

- krajši preizkus znanja pred samim izvajanjem učnih ur, s katerim smo pridobili 
osnovne podatke o trenutnem znanju udeležencev (v prilogi na strani 88), 

- krajši preizkus znanja, s katerim smo pridobili osnovne podatke o pridobljenem 
znanju učencev po učnih urah (v prilogi na strani 90), 

- vprašalnik o izkušnjah z računalništvom in zadovoljstvu učencev z učnimi urami 
in uporabo Sphero robota (v prilogi na strani 92) in 

- delno strukturiran intervju, ki smo ga izvedli z dvema učencema po končanih 
učnih urah (transkript v prilogi na strani 93). 

Instrumenta pridobivanja podatkov sta preizkus znanja in vprašalnik o izkušnjah z 
računalništvom in zadovoljstvu. Glede na snov, ki je bila obravnavana pri učni uri, smo 
vnaprej pripravili preizkuse znanja, ki so se nanašali na obravnavano snov. Aktivnost 
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je trajala dve šolski uri. Najprej smo učence seznanili s Sphero roboti. Pred izvedbo 
aktivnosti smo le-to preizkusili sami in jo nekoliko popravili, nato pa smo začeli 
raziskovanje. Pred aktivnostjo s Sphero robotom smo robote označili z imeni, da so jih 
učenci lažje identificirali in konfigurirali z iPad tablicami. Aktivnosti sta sledila preizkus 
znanja in izpolnjevanje vprašalnika. Z vprašalnikom smo dobili informacije o tem, ali 
so učenci predhodno obiskovali računalništvo, programirali v vizualnem programskem 
okolju Scratch ter ali so zadovoljni z izvedeno aktivnostjo. S pomočjo preizkusa znanja 
smo ugotavljali razumevanje zank po zaključeni aktivnosti. Na koncu smo izbrali dva 
učenca, enega s predznanjem vizualnega programskega okolja Scratch in enega brez 
predznanja, s katerima smo izvedli delno strukturiran intervju. Med intervjujem sta 
učenca reševala kratko nalogo, ki sta jo rešila v časovnem okviru 10–15 minut. S tem 
smo ugotavljali razlike v znanju programiranja Sphera glede na predznanje. 

Pred-test in po-test sta sestavljena vsak iz treh nalog, katere po dve preverjata iste 
učne cilje. Pri sestavljanju nalog smo si pomagali z nalogami tekmovanja Bober, ki 
preverjajo razumevanje zank. Na obeh preizkusih je ena izmed nalog lažja, ena 
nekoliko bolj računska in ena težja.  

V okviru obeh preizkusov so morali učenci napisati svoje ime, da smo lahko primerjali 
napredek po izpeljani aktivnosti. Ker smo želeli preverjati tudi, ali na znanje vpliva 
predhodno obiskovanje računalništva, smo to poizvedeli s pomočjo vprašalnika. 
Učence smo med drugim vprašali tudi, če so se že srečali s programiranjem v Scratchu 
oz. z Lego ali Mindstorm roboti, saj pri tem ni nujno, da so obiskovali računalništvo. 

Za tretje raziskovalno vprašanje je bil uporabljen polstrukturirani intervju. Vprašanja so 
bila pripravljena vnaprej, glede na sprotno odgovarjanje pa smo sproti prilagodili 
vprašanja.   

5.5 Opis postopka zbiranja podatkov 

Postopek zbiranja podatkov empirične raziskave je potekal na Osnovni šoli Grm v 
Novem mestu. Učence smo mesec dni pred izvedbo aktivnosti seznanili z raziskavo in 
njenim namenom.  

Pred izvedbo aktivnosti smo v okviru pouka računalništva v 7. in 8. razredu izvedli 
uvodno učno uro. Uvodno učno uro smo izvedli teden dni pred izvedbo aktivnosti. 
Učenci 7. razreda imajo računalništvo zadnjo šolsko uro ob torkih, učenci 8. razreda 
pa zadnjo šolsko uro ob ponedeljkih, zato smo lahko po predhodnem obvestilu 
učencem podaljšali uvajanje, tako da je trajalo dve šolski uri. Na začetku smo jim 
razdelili pred-teste, ki so jih reševali 15 minut. V okviru uvodne dvojne ure smo nato 
učencem pokazali, kako se naloži aplikacija za upravljanje Sphero robota in jih 
seznanili z njegovim delovanjem. Učencem smo poleg fizikalnih lastnosti robota 
predstavili blokovno okolje za njegovo programiranje. Pokazali smo jim delovanje 
večine blokov, ki so jih uporabljali pri aktivnosti. 

Izvedba aktivnosti je potekala v treh skupinah po 10 učencev v okviru tedna dejavnosti 
Osnovne šole Grm teden dni po uvodni uri. Z dvema skupinama smo izvedli aktivnost 
v ponedeljek, z eno pa v torek. V prvi ponedeljkovi skupini so bili glede na ocene pri 
računalništvu boljši učenci. V torkovi skupini so bili učenci, ki predhodno niso obiskovali 
računalništva. V drugi ponedeljkovi skupini pa je bilo ostalih 10 učencev. Aktivnost je 
trajala dve šolski uri.  



Teja Franko  Magistrsko delo 

35 
 

15 minut pred koncem aktivnosti smo učencem vsake skupine razdelili po-teste in 
vprašalnike o izkušnjah z računalništvom in zadovoljstvu. 

Ko smo v torek z zadnjo skupino končali aktivnost, smo naključno izbrali dva učenca 
za polstrukturirani intervju. Izbrali smo enega učenca iz prve skupine, torej učenca, ki 
ima boljši učni uspeh pri računalništvu, in enega iz skupine učencev, ki predhodno niso 
obiskovali računalništva. Z vsakim od teh dveh učencev smo v knjižnici izvedli krajši, 
15-minutni polstrukturirani intervju, katerega namen je bil analizirati način razmišljanja 
intervjuvancev med reševanjem enostavnega problema. 

5.6 Postopek obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene s pred-testom, po-testom in vprašalnikom o izkušnjah z 
računalništvom in zadovoljstvu, smo obdelali s statističnim programom SPSS (ang. 
Statistical Package for the Social Sciences). Rezultate analize in frekvence smo 
prikazali z grafi, ki smo jih naredili s programom Microsoft Excel.  

Podatke, ki smo jih pridobili z obema polstrukturiranima intervjujema, smo obdelali s 
kvalitativno analizo. Transkripcijo intervjujev smo napisali v dobesedni obliki.   
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6 Analiza poteka delavnice 

V tem poglavju bomo prikazali analizo podatkov, dobljenih z reševanjem pred-testov, 
po-testov in vprašalnikov. Z analizo podatkov, pridobljenih z vprašalnikom o izkušnjah 
z računalništvom in zadovoljstvu z aktivnostjo, bomo raziskali, ali so bili učenci 
zadovoljni z aktivnostjo, in če si želijo še kdaj programirati Sphero robota. Interpretirali 
bomo tudi polstrukturirana intervjuja, s čimer bomo dobili vpogled v razmišljanje dveh 
naključno izbranih učencev.  

6.1 Opis in analiza aktivnosti 

V tem podpoglavju bomo opisali potek aktivnosti Labirint. Analizirali bomo tudi 
vprašanja iz vprašalnika o izkušnjah z računalništvom in zadovoljstvu, ki se nanašajo 
na izvedbo aktivnosti. 

6.1.1 Opis aktivnosti 

Učiteljica računalništva Osnovne šole Grm v Novem mestu je 30 učencev 7. in 8. 
razreda za potrebe aktivnosti razdelila v 3 skupine po 10 učencev. V prvi skupini so bili 
učenci s predznanjem programiranja, v tretji skupini učenci, ki predhodno niso 
obiskovali računalništva, v drugi skupini pa so bili preostali učenci.  

V prvi skupini je aktivnost potekala brez posebnosti. Aktivnost je potekala na naslednji 
način. Parom smo ob začetku aktivnosti razdelili poligone v obliki 3-dimenzionalnega 
labirinta (Slika 10). Naloga vsakega para je bila izdelati skripto, sestavljeno iz blokovnih 
ukazov, ki Sphero robota vodi od začetne pozicije (START) do izhoda (CILJ). Učence 
smo postavili pred izziv, da bodo njihovi roboti tekmovali v hitrosti pri pobegu iz 
labirinta. Vsakemu paru smo dali natiskan list z navodili.  

Navodilo za nalogo Najhitreje prevozi labirint je bilo naslednje. Največja dovoljena 
hitrost Sphera je bila 50 %. Vsakič, ko se je robot ustavil, je moral stati vsaj eno 
sekundo. Ustaviti se je moral na vsaki barvi in številki. Času para sta se prišteli dve 
kazenski sekundi vsakič, ko je njun Sphero zašel iz poti in pet sekund vsakič, ko je 
narobe spremenil barvo ali ni pravilno opravil naloge na številki. Naloge so bile tri. Na 
startu je moral Sphero najprej dvakrat reči: »Three, two, one, go.« Na številki ena se 
je moral trikrat obrniti za 360 stopinj, pred tem pa reči: »I'm gonna spin now.« Na 
številki dve pa se je Sphero moral oglasiti kot poljubna žival in trikrat naključno 
spremeniti barvo. Pri sprehodu skozi labirint nas je zanimala tudi pravilnost gibanja, 
torej, če se je Sphero res ustavil na vsaki barvi in številki, ter ali je res vsakič miroval 
eno sekundo. Vsi pari so dokončali nalogo Najhitreje prevozi labirint.  

Dva izmed parov sta se lotila tudi dodatne naloge, ki pa je nista dokončala. Navodilo 
za dodatno nalogo Obišči vse barve je bilo naslednje. Učenci so programirali Sphero 
robota, da poleg že narejene poti obišče še dodatni dve barvi, pri tem pa mu ni treba 
opraviti nalog iz navodila za nalogo Najhitreje prevozi labirint. V navodilu je pisalo, da 
naj učenci uporabijo funkcijo, spremenljivko in pogojni stavek (ko se Sphero ustavi, se 
število spremenljivke poveča za 1, glede na število spremenljivke pa Sphero spremeni 
barvo). 

Slika 12 predstavlja skripto para učencev, ki se je lotil dodatne naloge Obišči vse barve, 
ki pa je ni dokončal. Iz skripte je razvidno, da sta učenca ustvarila nove spremenljivke 
in začela definirati funkcijo sprememba_barve.  



Teja Franko  Magistrsko delo 

37 
 

 

Slika 12: Začetek programa dodatne naloge para učencev iz prve skupine 

6.1.2 Analiza uspešnosti učencev pri aktivnosti 

Učenci so se programiranja naloge Najhitreje prevozi labirint lotili na naslednji način. 
Robota so najprej vodili skozi labirint z risanjem poti in mu na vsakem polju z barvo le-
to spremenili. Nato so začeli programirati skripte z zlaganjem blokov, pri čemer so 
najprej programirali, da se je Sphero ustavil na vsaki barvi in le-to spremenil. Nato so 
sprogramirali še, da se je Sphero ustavil na vsaki številki in nalogo, ki jo je moral tam 
izvesti. Največ težav so učenci imeli z ustavljanjem Sphera na točno določenem mestu 
in pri programiranju nalog na številkah, najmanj pa s samo vožnjo skozi labirint in 
spreminjanjem barv.  

V prvi skupini so vsi pari uspešno sprogramirali Sphero robote, da so opravili nalogo 
Najhitreje prevozi labirint. V drugi skupini le enemu paru ni uspelo sprogramirati Sphero 
robota, da bi v celoti prevozil labirint, drugim je uspelo. Dodatne naloge ni programiral 
nihče. Tudi tu smo na koncu aktivnosti izvedli tekmovanje. 
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Slika 13: Končni program zmagovalnega para učencev iz druge skupine 

V tretji skupini so učenci pri programiranju Sphero robota potrebovali veliko pomoči, le 
en par je kljub pomoči uspel sprogramirati Sphera, da je v celoti prevozil labirint, zato 
smo ob koncu aktivnosti le demonstrirali »vožnjo« Sphero oz. izvedli skripto 
uspešnega para. Naloga je bila za učence tretje skupine, ki predhodno niso obiskovali 
računalništva, nekoliko prezahtevna za dve šolski uri.  

 

Slika 14: Program z napakami para učencev iz tretje skupine 

V prvi skupini smo navodila za aktivnost Labirint učencem projicirali na tablo, vendar 
so imeli z branjem navodil kar nekaj težav, zato smo se odločili v naslednjih dveh 
skupinah parom dati natisnjena navodila. 
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Zaradi izvedbe aktivnosti v tretji skupini menimo, da bi bilo morda bolje učence, ki niso 
še nikoli prej obiskovali računalništva, razdeliti v pare z učenci, ki so računalništvo 
predhodno obiskovali, ali pa bi morala aktivnost trajati približno eno šolsko uro dlje.  

6.1.3 Analiza vprašalnika o izkušnjah z računalništvom in zadovoljstvu z 
aktivnostjo 

V spodnji tabeli (Tabela 5) je prikazano mnenje učencev o učinkovitosti aktivnosti za 
spoznavanje blokovnega programiranja robota Sphero. Za neučinkovito sta jo označila 
le dva učenca (6,7 %), večini učencev (80 %) pa se je aktivnost zdela učinkovita. 
Ravno tako je aktivnost večina učencev (83,3 %) ocenila za zanimivo (Tabela 6).  

Tabela 5: Ocena učencev o učinkovitosti in zanimivosti aktivnosti iz vidika začetniškega programiranja 

 Število odgovorov Odstotek 

 Učinkovita 24 80,0 

Ne morem se odločiti 4 13,3 

Neučinkovita 2 6,7 

Skupaj 30 100,0 

Tabela 6: Ocena učencev o zanimivosti aktivnosti 

 Število odgovorov Odstotek 

 Da 25 83,3 

Ne morem se odločiti 4 13,3 

Ne 1 3,3 

Skupaj 30 100,0 
 

Rezultati vprašalnika o izkušnjah z računalništvom in zadovoljstvu kažejo, da si večina 
učencev (76,7 %) želi še kdaj uporabljati Sphero robota, kar lahko vidimo v Tabeli 7. 
66,7 % učencev pa si ga želi uporabljati tudi pri drugih predmetih (Tabela 8). 

Tabela 7: Mnenje učencev, ali želijo še kdaj uporabljati Sphero robota 

 Število odgovorov Odstotek 

 Da 23 76,7 

Ne morem se odločiti 3 10,0 

Ne 4 13,3 

Skupaj 30 100,0 
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Tabela 8: Mnenje učencev, ali želijo uporabljati Sphero robota tudi pri drugih predmetih 

 Število odgovorov Odstotek 

 Da 20 66,7 

Ne morem se odločiti 3 10,0 

Ne 7 23,3 

Skupaj 30 100,0 

Tabela 9: Ocena učencev o aktivnosti iz vidika začetniškega programiranja glede na to, ali so predhodno 
obiskovali računalništvo 

 

Učinkovitost aktivnosti 

Skupaj Učinkovita 

Ne morem se 

odločiti Neučinkovita 

Obiskovanje NIP Da f 17 2 1 20 

%  85,0 % 10,0 % 5,0 % 100,0 % 

Ne f 7 2 1 10 

f %  70,0 % 20,0 % 10,0 % 100,0 % 

Skupaj f 24 4 2 30 

f %  80,0 % 13,3 % 6,7 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,898, g = 2, α = 0,638) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso obiskovali neobvezni izbirni 
predmet računalništvo, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene o 
učinkovitosti aktivnosti iz vidika računalništva. 

Tabela 10: Ocena učencev o zanimivosti aktivnosti glede na to, ali so predhodno obiskovali računalništvo 

 

Zanimivost aktivnosti 

Skupaj Da 

Ne morem se 

odločiti Ne 

Obiskovanje NIP Da f 17 2 1 20 

f %  85,0 % 10,0 % 5,0 % 100,0 % 

Ne f 8 2 0 10 

f %  80,0 % 20,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj f 25 4 1 30 

f %  83,3 % 13,3 % 3,3 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 1,302, g = 2, α = 0,521) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso obiskovali neobvezni izbirni 
predmet računalništvo, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene o 
zanimivosti aktivnosti.  
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Tabela 11: Mnenje učencev, ali želijo še kdaj v prihodnosti uporabljati Sphero robota glede na to, ali so 
predhodno obiskovali računalništvo 

 

Ponovna uporaba Sphera 

Skupaj Da 

Ne morem se 

odločiti Ne 

Obiskovanje NIP Da f 15 3 2 20 

f %  75,0 % 15,0 % 10,0 % 100,0 % 

Ne f 8 0 2 10 

f %  80,0 % 0,0 % 20,0 % 100,0 % 

Skupaj f 23 3 4 30 

f %  76,7 % 10,0 % 13,3 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 2,926, g = 2, α = 0,232) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso predhodno obiskovali 
računalništva, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o ponovni 
uporabi Sphero robota. 

Tabela 12: Mnenje učencev, ali želijo uporabljati Sphero robota tudi pri drugih predmetih glede na to, ali so 
predhodno obiskovali računalništvo 

 

Uporaba Sphera pri drugih predmetih 

Skupaj Da 

Ne morem se 

odločiti Ne 

Obiskovanje NIP Da f 15 0 5 20 

f %  75,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

Ne f 5 3 2 10 

f %  50,0 % 30,0 % 20,0 % 100,0 % 

Skupaj f 20 3 7 30 

f %  66,7 % 10,0 % 23,3 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 7,322, g = 2, α = 0,026) je statistično 
pomembna. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso predhodno obiskovali 
računalništva, se pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o uporabi Sphero 
robota pri drugih predmetih. Glede na vzorec lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni 
množici pojavile razlike med učenci, ki so predhodno obiskovali računalništvo, in med 
tistimi, ki ga niso. 

6.2 Analiza testov 

V tem podpoglavju bomo analizirali pred-test in po-test. Na koncu bomo primerjali 
izboljšavo reševanja nalog pred-testa in po-testa glede na to, ali so učenci predhodno 
obiskovali računalništvo in glede na to, ali so se predhodno že srečali s programiranjem 
v Scratchu oz. so že uporabljali LEGO ali Fischer robote. 

6.2.1 Analiza pred-testa 

V naslednjem podpoglavju bomo analizirali rezultate pred-testa. Analizirali bomo 
uspešnost reševanja posameznih nalog. Rezultate bomo nato analizirali še glede na 
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to, ali so učenci predhodno obiskovali računalništvo in glede na to, če so se učenci 
predhodno že srečali s programiranjem v Scratchu oz. so že uporabljali LEGO ali 
Fischer robote. Vsaka naloga pred-testa je ovrednotena z dvema točkama, če jo 
učenec reši pravilno in z nič točkami, če jo učenec reši nepravilno. 

 

Graf 1: Prikaz uspešnosti reševanja nalog pred-testa 

Na Grafu 1 je prikazana uspešnost reševanja posameznih nalog pred-testa. Vidimo, 
da so učenci najbolj uspešno reševali tretjo nalogo, posledično je bilo pri tretji nalogi 
tudi v povprečju doseženo največje število točk (Graf 2). Povprečno so učenci na pred-
testu zbrali 3,53 točke od skupno 6 možnih. 

 

Graf 2: Povprečno število točk pri posameznih nalogah pred-testa 
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6.2.1.1 Uspešnost reševanja nalog pred-testa glede na to, ali so učenci 
predhodno obiskovali računalništvo 

Tabela 13: Uspešnost reševanja 1. naloge pred-testa glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali 
računalništvo 

 

1. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Obiskovanje NIP Da f 4 16 20 

f %  20,0 % 80,0 % 100,0 % 

Ne f 3 7 10 

f %  30,0 % 70,0 % 100,0 % 

Skupaj f 7 23 30 

f %  23,3 % 76,7 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,363, g = 1, α = 0,547) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso predhodno obiskovali 
računalništva, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju prve naloge 
pred-testa. 

Tabela 14: Uspešnost reševanja 2. naloge pred-testa glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali 
računalništvo 

 

2. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Obiskovanje NIP Da f 14 6 20 

f %  70,0 % 30,0 % 100,0 % 

Ne f 6 4 10 

f %  60,0 % 40,0 % 100,0 % 

Skupaj f 20 10 30 

f %  66,7 % 33,3 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,296, g = 1, α = 0,586) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso predhodno obiskovali 
računalništva, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju druge naloge 
pred-testa. 

Tabela 15: Uspešnost reševanja 3. naloge pred-testa glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali 
računalništvo 

 

3. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Obiskovanje NIP Da f 17 3 20 

f %  85,0 % 15,0 % 100,0 % 

Ne f 9 1 10 

f %  90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Skupaj f 26 4 30 

f %  86,7 % 13,3 % 100,0 % 



Teja Franko  Magistrsko delo 

44 
 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,15, g = 1, α = 0,698) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso predhodno obiskovali 
računalništva, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju tretje naloge 
pred-testa. 

 

Graf 3: Prikaz uspešnosti reševanja nalog pred-testa glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali 
neobvezni izbirni predmet računalništvo 

6.2.1.2 Uspešnost reševanja nalog pred-testa glede na to, ali so se učenci 
predhodno že srečali s programiranjem v Scratchu 

Tabela 16: Uspešnost reševanja 1. naloge pred-testa glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu 

 

1. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Scratch Da f 6 17 23 

f %  26,1 % 73,9 % 100,0 % 

Ne f 1 6 7 

f %  14,3 % 85,7 % 100,0 % 

Skupaj f 7 23 30 

f %  23,3 % 76,7 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,452, g = 1, α = 0,501) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju 
prve naloge pred-testa. 
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Tabela 17: Uspešnost reševanja 2. naloge pred-testa glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu 

 

2. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Scratch Da f 17 6 23 

f %  73,9 % 26,1 % 100,0 % 

Ne f 3 4 7 

f %  42,9 % 57,1 % 100,0 % 

Skupaj f 20 10 30 

f %  66,7 % 33,3 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 2,228, g = 1, α = 0,136) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju 
druge naloge pred-testa. 

Tabela 18: Uspešnost reševanja 3. naloge pred-testa glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu 

 

3. naloga  

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Scratch Da f 20 3 23 

f %  87,0 % 13,0 % 100,0 % 

Ne f 6 1 7 

f %  85,7 % 14,3 % 100,0 % 

Skupaj f 26 4 30 

f %  86,7 % 13,3 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,007, g = 1, α = 0,933) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju 
tretje naloge pred-testa. 
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Graf 4: Prikaz uspešnosti reševanja nalog pred-testa glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 

programiranjem v Scratchu 

6.2.1.3 Uspešnost reševanja nalog pred-testa glede na to, ali so učenci 
predhodno uporabljali LEGO ali Fischer robote 

Tabela 19: Uspešnost reševanja 1. naloge pred-testa glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali LEGO 
ali Fischer robote 

 

1. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

LEGO ali 

Fischer roboti 

Da f 2 8 10 

f %  20,0 % 80,0 % 100,0 % 

Ne f 5 15 20 

f %  25,0 % 75,0 % 100,0 % 

Skupaj f 7 23 30 

f %  23,3 % 76,7 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,095, g = 1, α = 0,758) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali z LEGO 
ali Fischer roboti, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju prve 
naloge pred-testa. 

Tabela 20: Uspešnost reševanja 2. naloge pred-testa glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali LEGO 
ali Fischer robote 

 

2. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

LEGO ali 

Fischer roboti 

Da f 7 3 10 

f %  70,0 % 30,0 % 100,0 % 

Ne f 13 7 20 

f %  65,0 % 35,0 % 100,0 % 

Skupaj f 20 10 30 

f %  66,7 % 33,3 % 100,0 % 
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,076, g = 1, α = 0,783) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali z LEGO 
ali Fischer roboti, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju druge 
naloge pred-testa. 

Tabela 21: Uspešnost reševanja 3. naloge pred-testa glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali LEGO 
ali Fischer robote 

 

3. naloga  

Skupaj Pravilno Nepravilno 

LEGO ali 

Fischer roboti 

Da f 8 2 10 

f %  80,0 % 20,0 % 100,0 % 

Ne f 18 2 20 

f %  90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Skupaj f 26 4 30 

f %  86,7 % 13,3 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,549, g = 1, α = 0,459) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali z LEGO 
ali Fischer roboti, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju tretje 
naloge pred-testa. 

 

 

Graf 5: Prikaz uspešnosti reševanja nalog pred-testa glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali 
LEGO ali Fischer robote 
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6.2.1.4 Doseženo število točk na pred-testu  

Tabela 22: Doseženo število točk na pred-testu glede na spol 

 

Spol Število 

Srednja 

vrednost Vsota vrednosti 

Dosežene točke Moški 26 16,19 421,00 

Ženski 4 11,00 44,00 

Skupaj 30   

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 34,00, α = 0,225). Med 
učenci in učenkami se niso pojavile statistično pomembne razlike v številu doseženih 
točk na pred-testu. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

pa lahko ugotovimo, da so učenci (�̅� = 16,19) dosegli večje število točk kot učenke (�̅� 
= 11,00). 

Tabela 23: Doseženo število točk na pred-testu glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali 
računalništvo 

 

Obiskovanje NIP Število 

Srednja 

vrednost Vsota vrednosti 

Dosežene točke Da 20 15,50 310,00 

Ne 10 15,50 155,00 

Skupaj 30   

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 100,00, α = 1,00). Med 
učenci, ki so predhodno obiskovali računalništvo, in tistimi, ki ga niso, se niso pojavile 
statistično pomembne razlike v številu doseženih točk na pred-testu. Podatkov ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da so učenci, 
ki so predhodno obiskovali računalništvo, in tisti, ki ga niso, v povprečju dosegli enako 

število točk na pred-testu (�̅� = 15,50). 

Tabela 24: Doseženo število točk na pred-testu glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu 

 

Scratch Število 

Srednja 

vrednost Vsota vrednosti 

Dosežene točke Da 23 16,76 385,50 

Ne 7 11,36 79,50 

Skupaj 30   

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 51,50, α = 0,116). Med 
učenci, ki so predhodno programirali v Scratchu, in tistimi, ki niso, se niso pojavile 
statistično pomembne razlike v številu doseženih točk na pred-testu. Podatkov ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da so učenci, ki 

so predhodno že programirali v Scratchu (�̅� = 16,76), v povprečju dosegli večje število 

točk na pred-testu kot učenci, ki v Scratchu niso programirali (�̅� = 11,36). 
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Tabela 25: Doseženo število točk na pred-testu glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali LEGO ali 
Fischer robote 

 
LEGO ali Fischer 

roboti Število 

Srednja 

vrednost Vsota vrednosti 

Dosežene točke Da 10 15,25 152,50 

Ne 20 15,63 312,50 

Skupaj 30   

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 97,50, α = 0,903). Med 
učenci, ki so že uporabljali LEGO ali Fischer robote, in tistimi, ki jih niso, se niso pojavile 
statistično pomembne razlike v številu doseženih točk na pred-testu. Podatkov ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da so učenci, ki 

še niso uporabljali LEGO ali Fischer robote (�̅� = 15,63), na pred-testu dosegli nekoliko 

večje število točk kot tisti učenci, ki so jih uporabljali (�̅� = 15,25). 

6.2.2 Analiza po-testa 

V naslednjem poglavju bomo analizirali rezultate po-testa. Analizirali bomo uspešnost 
reševanja posameznih nalog. Rezultate bomo nato analizirali še glede na to, ali so 
učenci v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju obiskovali neobvezni izbirni 
predmet računalništvo in glede na to, če so se učenci predhodno že srečali s 
programiranjem v Scratchu oz. so že uporabljali LEGO ali Fischer robote. Vsaka 
naloga po-testa je ovrednotena z dvema točkama, če jo učenec reši pravilno in z nič 
točkami, če jo učenec reši nepravilno. 

 

Graf 6: Prikaz uspešnosti reševanja nalog po-testa 

Na Grafu 6 je prikazana uspešnost reševanja posameznih nalog po-testa. Vidimo, da 
so učenci najbolj uspešno reševali prvo nalogo, ki so jo rešili v 90 % pravilno, 
posledično je bilo pri tej nalogi tudi v povprečju doseženo največje število točk (Graf 
7). Povprečno so učenci na po-testu zbrali 4,8 točke od skupno 6 možnih. 
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Graf 7: Povprečno število točk pri posameznih nalogah po-testa 

6.2.2.1 Uspešnost reševanja nalog po-testa glede na to, ali so učenci 

predhodno obiskovali računalništvo 

Tabela 26: Uspešnost reševanja 1. naloge po-testa glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali 
računalništvo 

 

1. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Obiskovanje NIP Da f 18 2 20 

f %  90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Ne f 9 1 10 

f %  90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Skupaj f 27 3 30 

f %  90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0, g = 1, α = 1) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso predhodno obiskovali 
računalništva, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju prve naloge 
po-testa. 

Tabela 27: Uspešnost reševanja 2. naloge po-testa glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali 
računalništvo 

 

2. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Obiskovanje NIP Da f 15 5 20 

f %  75,0 % 25,0 % 100,0 % 

Ne f 7 3 10 

f %  70,0 % 30,0 % 100,0 % 

Skupaj f 22 8 30 

f %  73,3 % 26,7 % 100,0 % 
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,084, g = 1, α = 0,772) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso predhodno obiskovali 
računalništva, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju druge naloge 
po-testa. 

Tabela 28: Uspešnost reševanja 3. naloge po-testa glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali 
računalništvo 

 

3. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Obiskovanje NIP Da f 17 3 20 

f %  85,0 % 15,0 % 100,0 % 

Ne f 6 4 10 

f %  60,0 % 40,0 % 100,0 % 

Skupaj f 23 7 30 

f %  76,7 % 23,3 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 2,228, g = 1, α = 0,136) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so ali niso predhodno obiskovali 
računalništva, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju tretje naloge 
po-testa. 

 

Graf 8: Prikaz uspešnosti reševanja nalog po-testa glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali 
računalništvo 
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6.2.2.2 Uspešnost reševanja nalog po-testa glede na to, ali so se učenci 
predhodno že srečali s programiranjem v Scratchu 

Tabela 29: Uspešnost reševanja 1. naloge po-testa glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu 

 

1. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Scratch Da f 20 3 23 

f %  87,0 % 13,0 % 100,0 % 

Ne f 7 0 7 

f %  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj f 27 3 30 

f %  90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 1,693, g = 1, α = 0,193) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju 
prve naloge po-testa. 

Tabela 30: Uspešnost reševanja 2. naloge po-testa glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu 

 

2. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Scratch Da f 18 5 23 

f %  78,3 % 21,7 % 100,0 % 

Ne f 4 3 7 

f %  57,1 % 42,9 % 100,0 % 

 Skupaj f 22 8 30 

f %  73,3 % 26,7 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 1,149, g = 1, α = 0,284) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju 
druge naloge po-testa. 

Tabela 31: Uspešnost reševanja 3. naloge po-testa glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu 

 

3. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Scratch Da f 20 3 23 

f %  87,0 % 13,0 % 100,0 % 

Ne f 3 4 7 

f %  42,9 % 57,1 % 100,0 % 

Skupaj f 23 7 30 

f %  76,7 % 23,3 % 100,0 % 
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 5,224, g = 1, α = 0,022) je statistično 
pomembna. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu, se pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju 
tretje naloge po-testa. 

 

Graf 9: Prikaz uspešnosti reševanja nalog po-testa glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu 

6.2.2.3 Uspešnost reševanja nalog po-testa glede na to, ali so učenci predhodno 
uporabljali LEGO ali Fischer robote 

Tabela 32: Uspešnost reševanja 1. naloge po-testa glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali LEGO 
ali Fischer robote 

 

1. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

LEGO ali 

Fischer roboti 

Da f 10 0 10 

f %  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Ne f 17 3 20 

f %  85,0 % 15,0 % 100,0 % 

Skupaj f 27 3 30 

f %  90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 2,597, g = 1, α = 0,107) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali z LEGO 
ali Fischer roboti, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju prve 
naloge po-testa. 
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Tabela 33: Uspešnost reševanja 2. naloge po-testa glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali LEGO 
ali Fischer robote 

 

2. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

LEGO ali 

Fischer roboti 

Da f 6 4 10 

f %  60,0 % 40,0 % 100,0 % 

Ne f 16 4 20 

f %  80,0 % 20,0 % 100,0 % 

Skupaj f 22 8 30 

f %  73,3 % 26,7 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 1,319, g = 1, α = 0,251) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali z LEGO 
ali Fischer roboti, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju druge 
naloge po-testa. 

Tabela 34: Uspešnost reševanja 3. naloge po-testa glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali LEGO 
ali Fischer robote 

 

3. naloga 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

LEGO ali 

Fischer roboti 

Da f 8 2 10 

f %  80,0 % 20,0 % 100,0 % 

Ne f 15 5 20 

f %  75,0 % 25,0 % 100,0 % 

Skupaj f 23 7 30 

f %  76,7 % 23,3 % 100,0 % 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,095, g = 1, α = 0,758) ne kaže statistične 
pomembnosti. Med sodelujočimi učenci, ki so se ali se niso predhodno srečali z LEGO 
ali Fischer roboti, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v reševanju tretje 
naloge po-testa. 
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Graf 10: Prikaz uspešnosti reševanja nalog po-testa glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali 
LEGO ali Fischer robote 

6.2.2.4 Doseženo število točk na po-testu  

Tabela 35: Doseženo število točk na po-testu glede na spol 

 

Spol Število 

Srednja 

vrednost Vsota vrednosti 

Dosežene točke Moški 26 15,67 407,50 

Ženski 4 14,38 57,50 

Skupaj 30   

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 47,50, α = 0,760). Med 
učenci in učenkami se niso pojavile statistično pomembne razlike v številu doseženih 
točk na po-testu. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa 

lahko ugotovimo, da so učenci (�̅� = 15,67) dosegli večje število točk kot učenke (�̅� = 
14,38). 

Tabela 36: Doseženo število točk na po-testu glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali neobvezni 
izbirni predmet računalništvo 

 

Obiskovanje NIP Število 

Srednja 

vrednost Vsota vrednosti 

Dosežene točke Da 20 16,55 331,00 

Ne 10 13,40 134,00 

Skupaj 30   

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 79,00, α = 0,305). Med 
učenci, ki so predhodno obiskovali neobvezni izbirni predmet računalništvo, in tistimi, 
ki ga niso, se niso pojavile statistično pomembne razlike v številu doseženih točk na 
po-testu. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko 
trdimo, da so učenci, ki so predhodno obiskovali neobvezni izbirni predmet 

računalništvo (�̅� = 16,55), v povprečju dosegli večje število točk na po-testu kot učenci, 

ki ga niso (�̅� = 13,40). 
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Tabela 37: Doseženo število točk na po-testu glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s 
programiranjem v Scratchu 

 

Scratch Število 

Srednja 

vrednost Vsota vrednosti 

Dosežene točke Da 23 16,80 386,50 

Ne 7 11,21 78,50 

Skupaj 30   

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 50,50, α = 0,102). Med 
učenci, ki so predhodno programirali v Scratchu, in tistimi, ki niso, se niso pojavile 
statistično pomembne razlike v številu doseženih točk na po-testu. Podatkov ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da so učenci, ki 

so predhodno že programirali v Scratchu (�̅� = 16,80), v povprečju dosegli večje število 

točk na po-testu kot učenci, ki v Scratchu niso programirali (�̅� = 11,21). 

Tabela 38: Doseženo število točk na po-testu glede na to, ali so učenci predhodno uporabljali LEGO ali 
Fischer robote 

 
LEGO ali Fischer 

roboti Število 

Srednja 

vrednost Vsota vrednosti 

Dosežene točke Da 10 14,90 149,00 

Ne 20 15,80 316,00 

Skupaj 30   

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 94,00, α = 0,769). Med 
učenci, ki so že uporabljali LEGO ali Fischer robote, in tistimi, ki jih niso, se niso pojavile 
statistično pomembne razlike v številu doseženih točk na pred-testu. Podatkov ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da so učenci, ki 

še niso uporabljali LEGO ali Fischer robote (�̅� = 15,80), na pred-testu dosegli večje 

število točk kot tisti učenci, ki so jih uporabljali (�̅� = 14,90). 

6.2.3 Izboljšava reševanja nalog 

V tem podpoglavju bomo z Wilcoxon testom primerjali število točk, ki so ga učenci 
dosegli na pred-testu, s številom točk, doseženih na po-testu. Zanimalo nas bo, ali so 
učenci na po-testu dosegli več, enako ali manj točk kot na pred-testu. 

Tabela 39: Izboljšava reševanja nalog 

 
Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
Z α 

Dosežene točke – pred-test 30 3,53 1,456 
-3,624 0,000 

Dosežene točke – po-test 30 4,80 1,349 

Vrednost Wilcoxon testa je statistično pomembna (Z = -3,624, α = 0,000). Med 
doseženimi točkami na pred-testu in doseženimi točkami na po-testu se pojavljajo 
statistično pomembne razlike. Zaradi majhnega vzorca podatkov ne moremo posplošiti 
na osnovno množico. Učenci so dosegli enak oz. boljši rezultat na po-testu kot na pred-
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testu. Na podlagi vzorca trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci po aktivnosti na 
po-testu (M = 4,80) dosegli enak oz. boljši rezultat kot na pred-testu (M = 3,53).  

Tabela 40: Izboljšava reševanja nalog glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali računalništvo 

Obiskovanje NIP 
Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
Z α 

Da Dosežene točke – pred-test 20 3,50 1,433 
-3,066 0,002 

Dosežene točke – po-test 20 5,00 1,214 

Ne Dosežene točke – pred-test 10 3,60 1,578 
-2,000 0,046 

Dosežene točke – po-test 10 4,40 1,578 

Vrednost Wilcoxon testa je statistično pomembna tako pri učencih, ki so obiskovali 
računalništvo (Z = -3,066, α = 0,002), kot pri tistih, ki ga niso (Z = -2,000 α = 0,046). 
Med doseženimi točkami na pred-testu in doseženimi točkami na po-testu se pojavljajo 
statistično pomembne razlike. Zaradi majhnega vzorca podatkov ne moremo posplošiti 
na osnovno množico. Učenci so dosegli enak oz. boljši rezultat na po-testu kot na pred-
testu. Na podlagi vzorca trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci po aktivnosti na 
po-testu dosegli enak oz. boljši rezultat kot na pred-testu ter da bi učenci, ki so 
predhodno obiskovali računalništvo (M = 5,00), dosegli nekoliko boljši rezultat na po-
testu kot tisti, ki računalništva predhodno niso obiskovali (M = 4,40). 

Tabela 41: Izboljšava reševanja nalog glede na to, ali so se učenci predhodno srečali s programiranjem v 
Scratchu 

Scratch 
Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
Z α 

Da Dosežene točke – pred-test 23 3,74 1,514 
-3,066 0,002 

Dosežene točke – po-test 23 5,04 1,186 

Ne Dosežene točke – pred-test 7 2,86 1,069 
-2,000 0,046 

Dosežene točke – po-test 7 4,00 1,633 

Vrednost Wilcoxon testa je statistično pomembna tako pri učencih, ki so že programirali 
v Scratchu (Z = -3,066, α = 0,002), kot pri tistih, ki niso (Z = -2,000 α = 0,046). Med 
doseženimi točkami na pred-testu in doseženimi točkami na po-testu se pojavljajo 
statistično pomembne razlike. Zaradi majhnega vzorca podatkov ne moremo posplošiti 
na osnovno množico. Učenci so dosegli enak oz. boljši rezultat na po-testu kot na pred-
testu. Na podlagi vzorca trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci po aktivnosti na 
po-testu dosegli enak oz. boljši rezultat kot na pred-testu ter da bi učenci, ki so 
predhodno programirali v Scratchu (M = 3,74 in M = 5,04), dosegli nekoliko boljši 
rezultat na pred-teestu in po-testu kot tisti, ki v Scratchu še niso programirali (M = 2,86 
in M = 4,00). 
  



Teja Franko  Magistrsko delo 

58 
 

Tabela 42: Izboljšava reševanja nalog glede na to, ali so učenci že uporabljali LEGO oz. Fischer robote 

LEGO in Fischer roboti 
Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
Z α 

Da Dosežene točke – pred-test 10 3,40 1,647 
-2,121 0,034 

Dosežene točke – po-test 10 4,80 1,033 

Ne Dosežene točke – pred-test 20 3,60 1,392 
-2,972 0,003 

Dosežene točke – po-test 20 4,80 1,508 

Vrednost Wilcoxon testa je statistično pomembna tako pri učencih, ki so že uporabljali 
LEGO ali Fischer robote (Z = -2,121, α = 0,034), kot pri tistih, ki jih niso uporabljali (Z 
= -2,972 α = 0,003). Med doseženimi točkami na pred-testu in doseženimi točkami na 
po-testu se pojavljajo statistično pomembne razlike. Zaradi majhnega vzorca podatkov 
ne moremo posplošiti na osnovno množico. Učenci so dosegli enak oz. boljši rezultat 
na po-testu kot na pred-testu. Na podlagi vzorca trdimo, da bi tudi v osnovni množici 
tako učenci, ki so že uporabljali LEGO ali Fischer robote, kot tisti, ki jih niso, po 
aktivnosti na po-testu (M = 4,80) dosegli enak oz. boljši rezultat kot na pred-testu (M = 
3,40). 

S pomočjo izvedenih testih lahko odgovorimo na prvi dve raziskovalni vprašanji. 

RV1: Ali učenci po aktivnosti bolje razumejo skripte za upravljanje Sphera? 
Z raziskavo smo ugotovili, da so učenci dosegli enak oziroma boljši rezultat na po-testu 
kot na pred-testu. Torej po izvedeni aktivnosti učenci bolje razumejo enostavne skripte 
za upravljanje Sphera. 
 
RV2: Ali se po aktivnosti pojavljajo razlike v znanju pri uporabi zank med učenci, ki so 
predhodno že obiskovali predmet računalništva, in tistimi, ki ga niso? 
Ne glede na to, ali so učenci predhodno obiskovali predmet računalništva ali ne, se po 
izvedeni aktivnosti njihovo znanje pri uporabi zank izboljša. 

6.3 Analiza intervjujev 

Z dvema izbranima učencema smo naredili kratek polstrukturirani intervju, kjer sta 
reševala podobno nalogo, kot smo jo reševali pri uvodni uri. Učenec A je predhodno 
obiskoval računalništvo in je že programiral v Scratchu, učenec B pa računalništva 
predhodno ni obiskoval niti se ni srečal s programiranjem v Scratchu. 

6.3.1 Naloga 

Naloga od učenca zahteva, da sprogramira Sphero robota tako, da potuje v obliki 
trikotnika in po poti vsake stranice naključno spremeni barvo. Nato program optimizira 
z uporabo zank. Na koncu to nalogo posploši tako, da Sphero potuje v obliki 
poljubnega n-kotnika.  

Učenca sta med reševanjem naloge govorila, kaj počneta, usmerjali pa smo ju s 
pomočjo vprašanj v polstrukturiranem intervjuju. Po pričakovanjih je več pomoči 
potreboval učenec B, ki še nikoli ni programiral v Scratchu.  
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6.3.2 Intervjuja 

Zanimalo nas je, kako učenci programirajo Sphero robote glede na predznanje 
programiranja v Scratchu. V ta namen smo izvedli delno strukturiran intervju z dvema 
učencema. Učenec A ima predznanje iz programiranja v Scratchu, učenec B pa 
predznanja nima in se je s programiranjem z vizualnimi bloki srečal le pri aktivnosti 
Labirint. Delno strukturiran intervju smo izvedli po končani aktivnosti. 

Postavljanje in razumevanje blokov 

Glede na to, da smo intervju izvedli po končani aktivnosti, sta oba učenca že znala 
izbrati prave bloke in jih postaviti v pravo zaporedje. Učenec A je bolje poznal funkcije 
različnih blokov, medtem ko je učenec B namesto bloka random za določanje 
naključne barve sam določil tri različne barve. 

Optimizacija programa in uporaba zanke 

Učenec A je sam, brez pomoči, za optimizacijo programa ugotovil, da potrebuje zanko 
in jo tudi uporabil. Učenec B je program optimiziral s pomočjo (z namigi).  

Preverjanje pravilnosti delovanja programa  

Učenec A je sam predvajal program, da bi ugotovil, ali deluje pravilno in ali ga je treba 
popraviti. Učenec B je program pognal po napotku, da naj preveri, ali njegov program 
deluje pravilno. Prepoznal je napako v programu in jo ob pomoči odpravil. 

Nova spremenljivka 

Učenec A je po pogovoru, da za dokončanje programa potrebuje novo spremenljivko, 
le-to znal sam ustvariti in nato tudi uporabiti, kjer se kaže, da je v vizualnem 
programskem okolju predhodno že delal s spremenljivkami. Tako je ustvaril program, 
da se Sphero premika v obliki poljubnega n-kotnika. Učenec B programa ni znal sam 
popraviti, da bi se Sphero premikal v obliki poljubnega n-kotnika. Tudi spremenljivke 
ni znal sam ustvariti ali uporabiti.   

 

Slika 15: Končni skript za nalogo iz intervjuja 

RV3: Ali se pri programiranju Sphera pojavljajo razlike v znanju med učenci, ki so 
predhodno programirali v Scratchu, in tistimi, ki niso? 
Z intervjujem smo potrdili, da učenci brez predznanja programiranja v Scratchu 
potrebujejo več pomoči pri upravljanju Sphera in pri pisanju programa. Učenec B, ki 
nima predznanja, je potreboval več usmerjanja in pomoči pri reševanju naloge, tako 
kot tretja skupina učencev pri aktivnosti, ki ni obiskovala neobvezni izbirni predmet 
računalništvo.  
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7 Sklepne ugotovitve 

V magistrskem delu smo želeli raziskati, ali učenci po izvedeni aktivnosti s Sphero 
robotom pri pouku računalništva bolje razumejo enostavne skripte, ki upravljajo  
Sphero robota. Bolj konkretno – zanimale so nas razlike v uporabi zank in pri 
upravljanju Sphera med učenci, ki so že programirali v vizualnem programskem okolju, 
in med tistimi brez predznanja programiranja.  

Cilj aktivnosti je bil, da učence seznanimo s Sphero robotom in da tisti brez predznanja 
usvojijo osnovne koncepte programiranja. S tem smo želeli spodbuditi razvoj 
računalniškega mišljenja pri učencih. Želeli smo, da učenci s predznanjem svoje 
znanje reševanja problemov nadgradijo. Reševanje problemov je eden bistvenih 
prijemov učenja računalništva, kar smo upoštevali tudi pri snovanju aktivnosti. 
Upoštevali smo tudi konstrukcionistično učno teorijo, pri kateri je v ospredju učenje na 
podlagi lastnih izkušenj in preizkušanje.  

V empiričnem delu magistrskega dela smo odgovarjali na tri raziskovalna vprašanja. 
Dve sta povezani z znanjem učencev po končani aktivnosti, eno pa se nanaša na 
uporabo in upravljanje Sphero robota.  

Najprej smo naredili pregled in analizo aktivnosti Labirint. Analizirali smo delo 
posameznih skupin in ugotovili, da so imeli najmanj težav učenci, ki so glede na ocene 
pri računalništvu med boljšimi učenci, poleg tega pa so se vsi ti učenci že srečali s 
programiranjem v Scratchu. Večina učencev (80 %) je menila, da je bila aktivnost iz 
vidika uvoda v programiranje učinkovita, ravno tako se je večini učencev (83,3 %) 
aktivnost zdela zanimiva. 76,6 % učencev si želi Sphero robota še kdaj uporabljati, več 
kot polovica pa si ga želi uporabljati tudi pri drugih predmetih. Podatke preizkusov smo 
primerjali še na podlagi tega, ali so učenci predhodno obiskovali računalništvo. 
Kullbackov 2Î preizkus je pri našem vzorcu pokazal statistično pomembne razlike pri 
mnenju učencev o uporabi Sphera pri drugih predmetih. 75 % učencev, ki so 
predhodno obiskovali računalništvo, si želi Sphera uporabljati tudi drugje.  

Naredili smo analizo uspešnosti reševanja posameznih nalog pred-testa in po-testa. V 
splošnem so učenci najbolje reševali tretjo nalogo pred-testa (86,7 % pravilno) in prvo 
nalogo po-testa (90 % pravilno). Kullbackov 2Î preizkus je glede na vzorec pokazal 
statistično pomembne razlike le pri reševanju tretje naloge po-testa glede na to, ali so 
se učenci predhodno srečali s programiranjem v Scratchu. 87 % učencev, ki so že 
programirali v Scratchu, je nalogo rešilo pravilno. Med tistimi, ki se s Scratchem še 
niso srečali, je nalogo pravilno rešilo le 42,9 % učencev. Z Mann-Whitney testom smo 
ugotavljali razlike v doseženem številu točk na pred-testu in po-testu glede na različne 
kriterije, vendar nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. Torej na reševanje pred-
testa in po-testa ni vplivalo predhodno obiskovanje računalništva, programiranje v 
Scratchu oz. poznavanje Fischer ali LEGO robotov. Z Wilcoxon testom smo ugotavljali, 
ali so učenci na po-testu doseglji več, enako ali manj točk kot na pred-testu. Ugotovili 
smo, da so vsi učenci na po-testu dosegli enako ali več točk kot na pred-testu. 
Wilcoxon test je pokazal statistično pomembne razlike za dosežene točke obeh testov 
glede na vse kriterije (predhodno obiskovanje računalništva, programiranje v Scratchu 
in srečanje s Fischer ali LEGO roboti).  

S pomočjo analize intervjujev smo ugotavljali razlike v znanju pri programiranju Sphera 
in prišli do sklepa, da je pri programiranju Sphera pomembno predznanje iz 
programiranja v vizualnem programskem okolju Scratch. Učenec, ki se s Scratchem 
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predhodno ni srečal, je potreboval več pomoči pri programiranju Sphero robota kot 
učenec, ki je v Scratchu že programiral. Skripti obeh učencev sta bili na koncu zelo 
podobni, saj sta ob pomoči oba dokončala nalogo. Razlikovali sta se predvsem v 
poimenovanju nove spremenljivke. Učenec A, ki je imel predznanje iz Scratcha, je za 
razliko od učenca B sam ustvaril novo spremenljivko, poznal blok random in vedel, da 
mora preveriti, ali njegov skript deluje pravilno. 

Sphero robot in blokovno programiranje sta dobra za prve korake programiranja. 
Labirint je odličen poligon za preizkušanje delovanja osnovnih ukazov pri 
programiranju. Učenci so določevali, s kakšno hitrostjo in koliko časa se Sphero 
premika v določeno smer skozi labirint. Povratna informacija učencem o ustrezni rabi 
programerskega konstrukta je bila takojšnja. 

Menimo, da je bila aktivnost s Sphero robotom učinkovita za uvod v programiranje in 
je pripomogla k boljšemu razumevanju enostavnih programov. Učenci so poslušali, 
poizkušali in raziskovali. Večina si jih želi ponovne uporabe Sphera pri pouku. Zaradi 
tega trdimo, da je bil naš namen z aktivnostjo dosežen. 
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9 Priloge 

9.1 Učna priprava: Uvajalna ura s Sphero robotom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČNA PRIPRAVA 

 

UVOD V SPHERO ROBOTA 
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OSNOVNI PODATKI: 

Razred: 7. in 8. 

Predmet: Urejanje besedil 

Učna tema: Programiranje  

Učna enota: Sphero robot 

Didaktične etape učnega procesa:  
1. Uvajanje 
2. Obravnavanje nove učne snovi 
3. Zaključno ponavljanje/utrjevanje 

Medpredmetne povezave: 
- Matematika: robot potuje v obliki likov 
- Likovna vzgoja: spreminjanje/določanje barv in barvni spekter 
- Fizika: hitrost, spreminjanje in prilagajanje hitrosti 

Učne oblike: 
- Frontalna učna oblika 
- Skupinsko delo 

Učne metode: 
- Metoda razlage 
- Metoda pogovora 
- Metoda slikovne demonstracije 
- Metoda dela z IKT 
- Metoda dela s Sphero robotom 

Učne tehnike: asociacije, programiranje 

Učna sredstva: 
- Učila: PPT – aktivnosti za učence 
- Učni pripomočki: računalnik, projektor, iPad, Sphero 

Novi pojmi: 
- Sphero robot 

Operativni učni cilji: 
Ob koncu učne ure učenec zna: 

- Upravljati Sphero robota z risanjem poti. 
- Upravljati Sphero robota z zlaganjem blokov. 

Viri:  
- Berberian, P., Booth, J., Wilson, A., Houlihan, J., Carter, S., Carney, B., 

Clawson, H., Millage, D., Nemeth, M. (2017). Sphero. Dostopno na: 

https://edu.sphero.com/  

- Kranjc, R., Drinovec, A., Brodnik, A., Pesek, I., Nančovska Šerbec, I., 

Demšar, J., Žerovnik, A., Lokar, M. (2013). Program osnovna šola. 

Računalništvo neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 

- Cook, B. (b.d.). Introduction to Coding. Dostopno na: 
https://docs.google.com/presentation/d/1zbj3BDIB2smPo-
llwEEWVVOUs2_QyOZ1_LMGjevgKZc/edit#slide=id.p  
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https://docs.google.com/presentation/d/1zbj3BDIB2smPo-llwEEWVVOUs2_QyOZ1_LMGjevgKZc/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1zbj3BDIB2smPo-llwEEWVVOUs2_QyOZ1_LMGjevgKZc/edit#slide=id.p


Teja Franko  Magistrsko delo 

67 
 

POTEK UČNE URE: 

UVODNI DEL: UVAJANJE 

ČAS UČITELJ UČENCI UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 

UČNA 
SREDSTVA 

15 
min 

Učencem se predstavim in 
jim napovem, da se bomo 
danes učili upravljati prav 
posebnega robota, Sphero 
robota. Pokažem jim 
Sphera in jih vprašam, če 
so ga že kdaj 
videli/upravljali. 
 
Učencem predvajam 
predstavitvneni video. 
 
Učencem predstavim 
kratko teorijo o robotih s 
pomočjo ppt.  
 
Učencem pokažem, kako 
se na napravo naloži 
aplikacija in jim povem, da 
jo bodo imeli oni že 
naloženo na napravah, ki 
jih bodo uporabljali. 

Učenci odzdravijo 
in odgovorijo, da 
ne poznajo 
Sphera. 
 
 
 
 
 
Učenci gledajo 
video posnetek. 
 
Učenci spremljajo 
in poslušajo. 
 
 
Učenci spremljajo 
in poslušajo. 

Metoda 
pogovora, 
metoda 
razlage, 
frontalna 
učna 
oblika. 

PPT, 
računalnik, 
projektor. 
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GLAVNI DEL: OBRAVNAVANJE UČNE SNOVI 

ČAS UČITELJ UČENCI UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 

UČNA 
SREDSTVA 

45 
min 

Učencem naročim, naj 
odprejo aplikacijo in jim 
pokažem, kako povežejo 
robota in zvadijo vožnjo. 
Navodila jim sproti kažem 
na ppt. 
 
Nato učencem pokažem, 
kje in kako ustvarimo 
program.  
 
Učencem povem nekaj o 
računalniškem barvnem 
modelu RGB.  
 
Z učenci skupaj naredimo 
program za prikazovanje 
barv. Za pomoč jim je ppt, 
ki je projiciran na tablo.  
 
Učencem povem nekaj o 
programiranju in učenju 
programiranja.  
 
Učence vprašam, če 
opazijo kakšno 
podobnost s Scratchem 
in se o tem pogovorimo. 
 
Nato jim razložim, katere 
bloke uporabljamo, če 
želimo da Sphero govori 
oz. predvaja zvoke, ter 
kako to poteka pri 
programiranju Spherota. 
 
Učencem razložim, kako 
Spherotu določimo kote 
in smer ter katere bloke 
pri tem uporabljamo.  
 
Učencem projiciram 
najprej aktivnost 1, nato 

Učenci sledijo 
navodilom. 
 
 
 
 
 
Učenci ustvarijo 
nov program. 
 
Učenci 
poslušajo. 
 
 
 
Učenci sledijo 
navodilom. 
 
 
 
Učenci 
poslušajo. 
 
 
 
Učenci povejo, 
kakšne 
podobnosti so 
opazili. 
 
Učenci poslušajo 
in spremljajo ppt. 
 
 
 
 
 
Učenci 
poslušajo. 
 
 
 
Učenci sledijo  
 

Metoda 
razlage, 
metoda 
slikovne 
demonstracije, 
metoda dela z 
IKT, metoda 
dela s Sphero 
robotom, 
frontalna učna 
oblika, 
skupinsko 
delo. 

PPT, 
računalnik, 
projektor, 
iPad, 
Sphero. 
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pa še aktivnost 2, ki ju 
skupaj sprogramiramo.  
 

navodilom in 
aktivnosti. 

 

ZAKLJUČNI DEL: ZAKLJUČNO PONAVLJANJE/UTRJEVANJE 

ČAS UČITELJ UČENCI UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 

UČNA 
SREDSTVA 

30 
min 

Učencem na tablo 
projiciram ppt, kjer so 
zapisani trije izzivi, ki jih 
učenci rešijo v parih oz. v 
trojicah.  
 
Medtem ko učenci rešujejo 
izzive, se sprehajam po 
razredu in jim po potrebi 
pomagam, jim dajem 
namige, da bi svoj program 
optimalno izboljšali, jih 
pohvalim in usmerjam. 
 
Učencem se na koncu 
zahvalim za sodelovanje in 
jih lepo pozdravim. 

Učenci 
programirajo 
izzive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci pozdravijo.  

Metoda 
razlage, 
metoda 
dela z IKT, 
skupinsko 
delo. 

PPT, 
računalnik, 
projektor, 
iPad, 
Sphero. 
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PRILOGE: 

- UČNA SNOV: 

ROBOTI 

Robot je naprava (še posebej tisti, ki se ga da programirati z računalnikom), zmožen 
avtomatskega prenosa kompleksnih serij nekih akcij. Robote se lahko upravlja z 
zunanjimi krmilnimi napravami, ali pa je nadzorovanje lahko vgrajeno. Roboti so lahko 
zgrajeni tako, da prevzamejo človeško obliko, vendar pa so večinoma stroji, namenjeni 
upravljanju neke naloge, ne glede na to, kakšnega izgleda so. 

Roboti nadomestijo človeka pri opravljanju ponavljajočih se in nevarnih nalog, katere 
človek noče opravljati, ali pa jih ni sposoben opravljati zaradi omejitev z velikostjo ali 
ekstremnega okolja opravljanja, kot sta npr. vesolje ali morje. 

SPHERO ROBOT 

Sphero je sferična robotska igrača, ki jo je oblikovalo podjetje Sphero. Je prozorna 
kroglica, zavita v polikarbonatno plastično folijo, ki jo upravljamo s pametno napravo, 
zato se lahko vrti, spreminja barve, izvaja programe ipd. 

Nekaj osnov: 

- Vrtenje: Sphero robot se lahko vrti ob določeni hitrosti in smeri za določen čas, 
- Barve: Sphero robot se lahko obarva v poljubno barvo, 
- Bluetooth: Sphero robot je povezan na naprave preko bluetootha. 

Sphero vsebuje računalnik (75 MHz ARM Cortex M4). 

Za upravljanje Sphera potrebujemo mobilno napravo, torej pametni telefon ali tablico 
z iOS, Windows ali Android operacijskim sistemom. Ko na našo napravo 1. naložimo 
Sphero Edu aplikacijo, se 2. registriramo. 

KONFIGURIRANJE NAPRAVE, VOŽNJA ROBOTA, USTVARJANJE PROGRAMA 

Napravo, ki jo želimo konfigurirati z našim robotom, pridržimo zraven robota. Nato 
izberemo tistega z najmočnejšo povezavo tako, da kliknemo nanj. Sphero bo oddajal 
barve, ko se bo povezal. Barve lahko izberemo sami. Preden ga začnemo upravljati, 
se moramo nujno povezati s klikom na AIM. Nato raziščemo možnosti vožnje. 

Programiranje ali kodiranje nam omogoča nadzorovanje barv in gibanja robota z 
ustvarjanjem seznama akcij, ki se lahko spet in spet ponavljajo. 

Kliknemo ikono Programs, + Create, napišemo ime našega programa, tip programa, s 
katerim robotom želimo, da je program kompatibilen, nato pa Create in tako lahko 
začnemo z ustvarjanjem programa. 

BARVA 

Barva se nam zdi nekaj samoumevnega. Tri vrste fotoreceptorjev v človeškem očesu 
se najbolj odzovejo na rumeno, zeleno in vijolično svetlobo. Razlika v prejetih signalih 
nam omogoča, da lahko možgani razlikujejo širok spekter barv, saj so najbolj občutljivi 
na rumeno-zeleno svetlobo in odtenke zeleno-oranžne. 
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Najpogostejši računalniški barvni model je RGB, ki združuje rdeče, zelene in modre 
uteži za kodiranje barve. Barve so kodirane od 0 do 255 z (0,0,0) kot črna in 
(255,255,255) kot bela. Upoštevati moramo, da je razpon števil, ki so shranjene v 
računalništem bajtu (8 bitov) od 0 do 255. V programskem okolju Sphera je nameščen 
barvni izbirnik, ki samodejno vstavlja RGB številke. 

Naredimo program za prikazovanje barv. Uporabimo povleci in spusti za prenašanje 
blokov iz zavihkov Controls in Lights. Če želimo izbrisati bloke, jih povlečemo in 
spustimo v rdeč koš na dnu. 

1. LED (svetlobna dioda je glavni vir svetlobe). 

2. »zadnja« LED je samo modra, vendar se jo lahko spreminja v svetlosti od 0 do 255. 

3. Daljši klik na blok nam da meni, kjer lahko izbrišemo ali podvojimo ta blok: 

4. Bloke povlečemo, če jih želimo združiti. 

5. Bloke povlečemo, če jih želimo ločiti. 

6. Končno, sestavimo bloke, povežemo robota, nato pa kliknemo START. Robota 
lahko pustimo v škatli, saj ga ne premikamo. 

7. Poskusimo spremeniti barvo, nato pa ponovno zaženemo program. 

8. Uporabimo blok delay iz Controls, da pokažemo dve barvi v razmiku 2 sekund. 

9. Kodi dodamo bloka strobe in fade, enega po enega, ter eksperimentiramo z 
možnostmi, dokler ne spoznamo njihovih možnosti. 

VEŠČINE PROGRAMIRANJA 

Programiranje je kot katera druga veščina. Moramo se naučiti posebnosti jezikovnih 
besed, kot so LED, delay, strobe in fade. Moramo se naučiti pravila: ne moremo npr. 
imeti negativne svetlobe. V nekaterih primerih se nam program z negativnimi 
vrednostmi zruši. 

Na koncu se moramo naučiti tudi sistematičnega zapisa. Sphero podpira 
programiranje z bloki in bolj napredno JavaScript tekstovno programiranje. 

Učence vprašam, če opazijo kakšno podobnost s Scratchem.  

ZVOK 

1. O Sound (zvoku) se učimo z uporabo blokov play in speak.  

2. Zvok je predvajan na tablici, s katero je povezan robot, torej moramo paziti, da 
imamo vklopljeno glasnost ter da so slušalke aktivne. 

3. V blok speak vpišemo besedilo, da ga robot prebere. 

4. Možnost continue uporabimo, ko se zvok nadaljuje v naslednjo akcijo, kot npr. fading 
v prejšnjem primeru. 

OBRAČANJE IN SMER 

1. Ko se učimo o Movements (gibanje) blokih, poskusimo roll, stop in spin.  
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2. Robota vzamemo iz škatle in ga postavimo na tla. Ne smemo se pozabiti povezati 
z njim (AIM). 

3. Zavedati se moramo, da povezavo izgubimo, če se robot v neko oviro močno zaleti. 

4. Robota poberemo in ga imamo v roki. Lahko čutimo, kako se poskuša naravnati če 
ga obrnemo, temu se reče stabilizacija v akciji.  

- PRIMER AKTIVNOST 1: Premaknimo Spherota v obliki kvadratra. 

 

- PRIMER AKTIVNOST 2: Naučimo se enostavnih zank in s pomočjo le te prejšnji 
program izboljšajmo. 
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- PRIMER IZZIV 1: Sprogramirajmo robota, da bo šel naprej, zamenjal barvo in 
šel nazaj. 

 

- PRIMER IZZIV 2: Sprogramirajmo robota, da bo primarnih barv in da bo rekel 
ime vsake. 
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- PRIMER IZZIV 3: Sprogramirajmo robota, da potuje v obliki trikotnika. 

 

 

- PPT 

Sphero – uvodna ura 

Teja Franko

OŠ Grm Novo mesto

 



Teja Franko  Magistrsko delo 

75 
 

Sphero

• https://www.youtube.com/watch?v=hk4HylFFC4c&t=1s

 

Upravljanje
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Ustvarjanje programa

 

Barva
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Brisanje bloka

 

Zvok 
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Aktivnosti

1. Premaknimo Spherota v obliki kvadrata.

2. S pomočjo zank izboljšajmo prejšni program. (uporabimo zanko loop)

 

Izzivi:

1. Sprogramirajmo Spherota, da bo šel naprej, zamenjal barvo in šel nazaj.

2. Sprogramirajmo Spherota, da bo primarnih barv in bo rekel ime vsake.

3. Sprogramirajmo Spherota, da potuje v obliki trikotnika.
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9.2 Učna priprava: Labirint 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČNA PRIPRAVA 

LABIRINT 
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OSNOVNI PODATKI: 

Razred: 7. in 8.  

Predmet: Urejanje besedil 

Učna tema: Programiranje 

Učna enota: Sphero robot 

Didaktične etape učnega procesa: 
1. Uvajanje 
2. Obravnavanje nove učne snovi 
3. Zaključno ponavljanje 

Medpredmetne povezave: / 

Učne oblike:  
- Frontalna učna oblika 
- Skupinsko delo 

Učne metode: 
- Metoda razlage 
- Metoda pogovora 
- Metoda demonstracije 
- Metoda dela z IKT 
- Metoda dela s Sphero robotom 

Učne tehnike: programiranje, tekmovanje 

Učna sredstva: 
- Učila: PPT – aktivnost za učence z navodili, tabela z rezultati 
- Učni pripomočki: labirint, iPad, Sphero robot, računalnik, projektor, štoparica 

Novi pojmi: 
- Sphero robot 

Operativni učni cilji: 
Ob koncu učne ure učenec zna: 

- Sprogramirati Sphero robota, da prevozi labirint. 
- Sprogramirati Sphero robota, da spreminja barvo. 
- Sprogramirati Sphero robota z uporabo zank. 
- Napisati algoritem, ki reši preprost problem. 
- Izdelati preprost program. 

Viri: 
- Kranjc, R., Drinovec, A., Brodnik, A., Pesek, I., Nančovska Šerbec, I., 

Demšar, J., Žerovnik, A., Lokar, M. (2013). Program osnovna šola. 

Računalništvo neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 
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POTEK UČNE URE: 

UVODNI DEL: UVAJANJE 

ČAS UČITELJ UČENCI UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 

UČNA 
SREDSTVA 

20 
min 

Učence pozdravim in jim 
povem, da bomo danes 
tekmovali v vožnji skozi 
labirint, zmagovalci pa 
dobijo nagrado 
(čokolado). Na tablo jim 
projiciram labirint in jim 
povem, da se bomo 
razredlili v pare. 
 
Učencem naročim, naj 
se povežejo z robotom, 
pri tem jim po potrebi 
pomagam. Učencem 
naročim tudi, naj si 
izberejo imena skupin. 
 
Skupaj ponovimo, kako 
robota premaknemo 
naprej, mu zamenjamo 
barvo in ga 
premaknemo v desno. 
 

Učenci pozdravijo 
in so navdušeni 
nad tekmovanjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci povežejo 
iPad z robotom. 
 
Učenci si izberejo 
imena skupin. 
 
 
Učenci 
programirajo 
robota. 
 
 

Frontalna 
učna 
oblika, 
skupinsko 
delo, 
metoda 
pogovora, 
medota 
dela z IKT, 
metoda 
dela s 
Sphero 
robotom. 

PPT, 
programiranje, 
iPad, Sphero 
robot, 
računalnik, 
projektor. 
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GLAVNI DEL: OBRAVNAVANJE UČNE SNOVI 

ČAS UČITELJ UČENCI UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 

UČNA 
SREDSTVA 

45 
min 

Na tablo projiciram 
navodila, ki jih skupaj 
preberemo. Učencem 
nato razdelim labirinte in 
jim naročim, da morajo 
robota sprogramirati 
tako, da pride po 
poljubni poti ven iz 
labirinta v čim krajšem 
času, pri tem pa mora 
opraviti naloge. Povem 
jim, da se jim pri vsaki 
napaki prištejejo 
sekunde. 
 
Ko učenci programirajo 
robota, hodim po 
razredu in jim po potrebi 
pomagam ter dajem 
namige, da optimizirajo 
program.  

Učenci poslušajo 
navodila. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Učenci 
programirajo 
robota skozi 
labirint. 
 
 
 

Skupinsko 
delo, 
metoda 
razlage, 
metoda 
dela z IKT, 
metoda 
dela s 
Sphero 
robotom. 

PPT, 
programiranje, 
Sphero robot, 
iPad, tabla, 
projektor, 
labirint. 
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ZAKLJUČNI DEL: ZAKLJUČNO PONAVLJANJE 

ČAS UČITELJ UČENCI UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 

UČNA 
SREDSTVA 

25 
min 

Vse učence skličem v 
krog pred tablo. Na tabli 
imam napisano 
razpredelnico, kamor 
zapišem imena skupin. 
Izberem skupino, ki bo 
prva tekmovala. Učence 
pri tem štopam in sproti 
pišem končni cas in 
pribitek sekund.  
 
Na koncu razglasim 
zmagovalno skupino in jim 
izročim čokolado. 
 
Učence pozdravim in se 
jim zahvalim za 
sodelovanje. 

Učenci se postavijo 
v krog in po 
skupinah 
predstavijo 
program za labirint. 
 
 
 
 
 
 
Učenci zaploskajo 
zmagovalni skupini. 
 
 
Učenci odzdravijo. 

Skupinsko 
delo, 
frontalna 
učna 
oblika, 
metoda 
pogovora, 
metoda 
dela z IKT, 
metoda 
dela s 
Sphero 
robotom. 

Sphero 
robot, iPad, 
tabla, 
labirint. 
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PRILOGE: 

- Labirint:  

 

- Program kot primer rešitve 1: 
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- Program kot primer rešitve 2: 

 

 

- PPT 

Sphero – Posebni 

labirint

Teja Franko

OŠ Grm Novo mesto
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Navodila – Najhitreje prevozi labirint

• Vsi labirinti morajo biti obrnjeni v isto stran.

• Največja dovoljena hitrost je 50%.

• Ko se robot ustavi, mora stati vsaj 1 sekundo (ustavi se na vsaki barvi in številki).

• Kazenske sekunde: 2 sekundi prištejemo vsakič, ko gre Sphero izven poti, 5 sekund vsakič, 
ko narobe spremeni barvo ali narobe naredi nalogo.

• NALOGE:

• Na startu najprej dvakrat reci „ Three, two, one, go.“

1. Na mestu se 3 krat obrni za 360 stopinj, pred tem pa reci: „I‘m gonna spin now.“

2. Oglasi se kot poljubna žival in 5 krat naključno spremeni barvo.
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9.3 Pred-test 

PRED-TEST

Spol: M Ž  Ime in priimek:  

1. Spodnji avtomobil se lahko premika s pritiskom na gumbe samo naprej in obrača 
levo ali desno. Pri tem sledi programu, ki ga napišemo na daljincu. Zaporedje ukazov 
v programu se začne izvajati s pritiskom na gumb START. Zadnjo zaporedje ukazov 
ostane shranjeno v daljincu in ga lahko ponovimo s ponovnim pritiskom na start. 
Avtomobil je pri začetni poziciji vedno postavljen na zgornje levo polje, obrnjen v 
desno. S katerim zaporedjem ukazom avtomobil ne bo več prišel na začetno polje, ne 

glede na to, kolikokrat pritisnemo ? 

      obrni se levo 

      obrni se desno 

        pojdi naprej 

       začetek izvajanja programa 
 

a)  

c)  

b)  

d)  

2.  Štirje igralci so igrali igro, kjer so razvrščali kamenčke na x osi s števili od 0 do 18 
po različnih pravilih. Glede na spodnja pravila razvrsti kamenčke igralcev. Zmagal je 
tisti, ki je imel največje število, ko je seštel vsoto številk pod kamenčki. Kateri igralec 
je zmagovalec? 

Igralec A: Kamenčke postavi na vrednosti X od 3 do 11 z razmikom 2.  

 

Igralec B: Kamenčke postavi na vrednosti X od 1 do 18 z razmikom 4.  

 

Igralec C: Kamenčke postavi na vrednosti X od 5 do 17 z razmikom 3.  

 

Igralec D: Kamenčke postavi na vrednosti X od 6 do 10 z razmikom 1.  

 

a) Igralec A 

 c) Igralec C 

  

b) Igralec B 

 d) Igralec D 
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3. Tvoj prijatelj želi, da mu večkrat predvajaš isto pesem, na primer štirikrat. Kako ti bo 
to povedal? 

a) Prosim predvajaj mi mojo pesem, pesem, pesem, pesem. 

b) Prosim predvajaj, predvajaj, predvajaj, predvajaj mi mojo pesem. 

c) Prosim predvajaj mi mojo pesem. Prosim predvajaj mi mojo pesem. Prosim 
predvajaj mi mojo pesem. Prosim predvajaj mi mojo pesem. Prosim predvajaj 
mi mojo pesem. 

d) Prosim predvajaj mi mojo pesem štirikrat. 
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9.4 Po-test 

PO-TEST 

Spol: M Ž Ime in priimek: 

1. Na neki osnovni šoli imajo robota, ki jim po tleh v telovadnici polaga parket. 
Programira se ga z ukazi S, J, V, Z (sever, jug, vzhod, zahod), pred ukaze pa se da 
številko, ki pove, koliko korakov robot naredi v to smer. Obiskana polja se pobarvajo. 
Na začetku je robot postavljen na zgornji levi kvadrat. Ko je vključeno ponavljanje, se 
robot ustavi, ko pride do roba. Kako bi ukazali robotu, naj nariše spodnji vzorec z 
vključenim ponavljanjem? 

               

               

               

               

               

               

               

               

a) 1J 1S 2V 1J 

c) 2V 1J 1V 1J 

b) 1V 2J 1V 1J 

d) 1J 1S 1V 2J 

2. Kaj, če bi si želeli vzeti plesno razgibavanje zapisano spodaj in ga napisati krajše, s 
pomočjo zank? Glede na zapisani program razgibavanja obkroži odgovor, kjer so 
zanke pravilno uporabljene. 

Plesno razgibavanje: 

Ploskanje Ploskanje Ploskanje 

Roke za glavo Roke na pasu Roke za glavo Roke na pasu 

Ploskanje Ploskanje Ploskanje 

Leva roka Desna roka  Leva roka Desna roka 

 

a) 3x Ploskanje, 3x (Roke za glavo, Roke na pasu), 3x Ploskanje, 3x (Leva roka, Desna 
roka) 

b) 2x Ploskanje, 2x (Roke za glavo, Roke na pasu), 2x Ploskanje, 2x (Leva roka, Desna 
roka) 

c) 3x Ploskanje, 2x Roke za glavo, 2x Roke na pasu, 3x Ploskanje, 2x Leva roka, 2x 
Desna roka 

d) 3x Ploskanje, 2x (Roke za glavo, Roke na pasu), 3x Ploskanje, 2x (Leva roka, Desna 
roka) 
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3. Štirje prijatelji, Jure, Gregor, Marko in Miha so se odločili, da bodo tekmovali v 
metanju sneženih kep. Vsak ima na voljo štiri mete, zmaga pa tisti, katerega seštevek 
dolžin bo največji. Kdo izmed njih je zmagovalec, če so metali: 

- Jure je prvo kepo vrgel 20 metrov daleč, nato pa vsako naslednjo za 3 metre 
manj od prejšnje. 

 

- Gregor je prvo kepo vrgel 18 metrov daleč, nato pa vsako naslednjo za 2 metra 
manj od prejšnje. 

 

- Marko je imel ponesrečen prvi met, vrgel je le 7 metrov daleč, nato pa je vsako 
naslednjo kepo vrgel 4 metre dlje od prejšnje.  

 

- Miha je prvo kepo vrgel 23 metrov daleč, nato pa vsako naslednjo 4,5 metrov 
manj od prejšnje. 

 

 

Zmagal je: 

a) Jure 

c) Marko 

 

b) Gregor 

d) Miha 
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9.5 Vprašalnik o izkušnjah z računalništvom in zadovoljstvu 

 

VPRAŠALNIK O IZKUŠNJAH Z RAČUNALNIŠTVOM IN ZADOVOLJSTVU 

 

Ime in priimek:  

Obkroži odgovor, ki velja zate: 

 

1. Ali si od 4. do 6. razreda vsaj 1 leto obiskoval neobvezni izbirni predmet 
računalništvo? 

 Da 

 Ne  

2. Ali si se že kdaj srečal s Scratchem? 

 Da 

 Ne 

3. Ali si že kdaj uporabljal LEGO ali Fischer robote? 

 Da 

 Ne  

4. Kako ocenjuješ učno uro s Sphero robotom iz vidika začetniškega programiranja? 

 Učinkovita 

 Ne morem se odločiti 

 Neučinkovita 

5. Ura, pri kateri smo uporabljali Sphero robota, mi je bila zanimiva. 

 Da 

 Ne morem se odločiti 

 Ne 

6. Ali želiš še kdaj uporabljati Sphero robota? 

 Da 

 Ne morem se odločiti 

 Ne 

7. Ali želiš, da bi Sphero robota za poučevanje uporabljali tudi učitelji drugih 
predmetov? 

 Da 

 Ne morem se odločiti 

 Ne  
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9.6 Transkript intervjujev 

A: Učenec, ki je predhodno obiskoval predmet računalništva 

B: Učenec, ki predhodno ni obiskoval predmet računalništva 

S: Spraševalec 

Učenec A 

S: Kako si reševal prvi del naloge? Kaj si najprej naredil? 
A: Prvo sem postavil bloke, s katerimi se Sphero premika. Tri. Uporabil sem prvega. 
Pa še blok za spreminjanje barve. 

S: Zakaj si uporabil tri bloke? 
A: Ker ima trikotnik tri stranice. Najprej 120 stopinj, potem 240, potem 0.  

S: Kaj naredi funkcija random, ki si jo uporabil za določanje barve? 
A: Vsakič da drugo barvo. 

S: Ko pišemo programe si želimo, da bi bili v čim krajši obliki, da bi čim hitreje 
delovali. Kako bi popravil tvojega, da bi bil bolj optimalen? 
A: Za kote bi dodal, da se vsakič poveča za 120 stopinj. 

S: Kaj bi pa uporabil, da se vsakič kot poveča za 120 stopinj in kolikokrat? 
A: Ja trikrat se poveča. Za to rabim zanko. 

S: Tako, ja. A lahko tvoj program popraviš, da bi Sphero potoval v obliki 
poljubnega n-kotnika? 
A: Ja. 

S: Kaj bi pa v tem primeru popravil? 
A: Ja tukaj ko je zanka, bi vpisal število kotov n-kotnika. 

S: Kaj pa stopinje? Kako bi tukaj določil kot? 
A: Kot pri matematiki. 

S: A bi znal za to formulo uporabiti spremenljivko? 
A: Dodam novo spremenljivko, n je število stranic, pol pa izračunam kot s formulo. 
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Učenec B 

S: Kako si reševal prvi del naloge? Kaj si najprej naredil? 
B: Najprej sem naštimal tri bloke, da se bo Sphero premikal. Potem sem jim določil 
kot, v katero smer bo šel. 

S: Kako si vedel, kateri kot moraš določiti? 
B: Ja najprej naravnost, potem pa 120 stopinj, pa še enkrat 120, ker ma trikotnik 360 
stopinj notri. 

S: Kako pa si določil barve? 
B: Najprej sem izbral eno, potem drugo, potem tretjo. 

S: A bi znal poiskati blok, da Sphero sam izbere barvo? Poglej pod zavihek 
operators. 
B: Random blok bi uporabil. 

S: Ja, tako. Ko pišemo programe si želimo, da bi bili v čim krajši obliki, da bi čim 
hitreje delovali. Kako bi popravil tvojega, da bi bil bolj optimalen? 
B: Ne vem. 

S: A bi se dalo, da bi trikrat ponovil to, da se Sphero premakne in spremeni 
barvo? 
B: Ja. Zanko moram uporabiti. Potem pa spremenim kot. 

S: Sedaj, ko je to narejeno, mogoče znaš preoblikovati tvoj program tako, da bi 
Sphero potoval v obliki poljubnega n-kotnika? 
B: Namesto, da trikrat ponovi, mora ponoviti n-krat. 

S: A moraš še kaj spremeniti? 
B: Ne.  

S: Poskusi predvajati program, za na primer 5-kotnik. 
B: Narobe gre, moram popravit kot. 

S: Tako je, kako pa boš določil kot? 
B: Neka formula je. Ampak se je ne spomnim. 

S: Ti jo jaz povem: 
(𝒏−𝟐)∙𝟏𝟖𝟎°

𝒏
. Bo zdaj lažje? 

B: Ja zdaj pa namesto kota napišem formulo in tako se potem kot poveča. 


