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Kako razvijati algoritmične veščine mišljenja z učenjem skozi igro v predšolskem obdobju? 

ALGO-LITTLE   - MODUL 1



Modul 1

01 ZAKAJ TA PROJEKT?

KAJ JE ALGORITEM?

KAJ JE ALGORITMIČNO 
MIŠLJENJE? 
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KAKO RAZVIJATI ALGORITMIČNO 
MIŠLJENJE?



Zakaj projekt s to temo?

• Algoritmično mišljenje, računalniško mišljenje in kodiranje so znanja, 
ki bodo nujno potrebna v 21. stoletju. To je nova vrsta pismenosti za 
prihodnost.

• V tujini so učne vsebine vezane na algoritmično mišljenje in kodiranje 
že del učnih načrtov. V Sloveniji na tem področju zaostajamo. 

• Univerza Oxford je napovedala, da bo v naslednji 20 letih 47% 
delovnih mest v ZDA avtomatiziranih.

• 90% dela se že danes opravlja s pomočjo digitalizacije.

• Poklici v prihodnosti bodo zahtevali veščine algoritmičnega mišljenja 
in programiranja.



Kaj je algoritem?

Algoritem je način reševanja problema tako, da se določijo posamezni 
koraki in zaporedja, da bi se dosegla želena rešitev (Katai, 2014).

Beseda algoritem izhaja iz teorije algoritmov – področje matematike.
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Značilnosti algoritmov

1. Določenost

Vsak korak je jasno definiran.

2. Zaporedja

Vsak algoritem ima začeten in končen korak (točko). Algoritmi so 
zastavljeni v sekvencah, zaporedjih, ki nas pripeljejo do rezultata, cilja.

3. Doseganje rezultatov

Vsaka naloga, ki je sestavljena iz algoritmov, bi naj dosegla rezultat v 
določenem časovnem obdobju. 



Tri vrste algoritmov primernih za PV (Stolyar, 1988) 

• Linearni algoritmi (an. sequence) – zaporedja korakov v točno določenem 
redu le enkrat (npr. kako naredimo snežaka iz treh krogov različne velikosti? 
1+ let) 

• Razvejani algoritmi (an. selections) – otrok mora preveriti ali je izpolnjen 
pogoj za izvedbo algoritma A, če ni, sledi algoritmu B (npr. labirint kako pride 
medved do medu, brez da zmoti čebele, različne družabne igre s pravili, 
labirint 3+ let)

• Ciklični algoritmi (an. loops) – se ponavljajo ciklično, dokler niso izpolnjeni 
pogoji (npr. zgodba z različnimi izidi, kjer otroci upoštevajo pravila, družabne 
igre, učenje plesnih korakov dokler se ne naučimo plesa, učenje jutranje 
rutine do stopnje avtomatizacije, ustvarjanje zaporedij 1+)

https://www.youtube.com/watch?v=eSYeHlwDCNA

https://www.youtube.com/watch?v=Da5TOXCwLSg

https://www.youtube.com/watch?v=eSYeHlwDCNA


Ogled video posnetkov

• https://www.youtube.com/watch?v=eSYeHlwDCNA

• https://www.youtube.com/watch?v=Da5TOXCwLSg

https://www.youtube.com/watch?v=eSYeHlwDCNA
https://www.youtube.com/watch?v=Da5TOXCwLSg


Kaj je algoritmično mišljenje?

• Algoritmično mišljenje vključuje veščine reševanja problemov in 
vztrajnost za reševanje problemov.

• Algoritmično mišljenje je del računalniškega mišljenja.

• Pogosto se uporablja v računalništvu. Zelo je uporabno tudi v 
vsakdanjem življenju. Algoritmično mišljenje najdemo na vseh 
področjih, ne zgolj v računalništvu.

• Vključuje: logično mišljenje, ustvarjalnost, odločanje, vrednotenje, 
posploševanje in analiziranje oz. razčlenjevanje problema na manjše 
korake.



Kaj je algoritmično mišljenje?

• Lahko se uporablja v učnih situacijah in v vsakdanjem življenju.

• Poučuje se po korakih:

1. Načrtovanje korakov/idej za rešitev problema (v PV iz vsakdanjega 
življenja in z učenjem skozi igro).

2. Sledenje korakom.

3. Izbira najboljše rešitve.

• Pri učenju algo. mišljenja se razvijajo tudi proceduralno mišljenje, 
socialno-emocionalne kompetence, učenje učenja, komunikacijske 
kompetence.



Kaj je računalniško mišljenje?

• an. computational thinking
• Ključna spretnost učencev 21. stoletja
• Pomeni mišljenje, ki izhaja iz algoritmičnega mišljenja, vendar zajema več 

ravni abstrakcije.
• Računalniško mišljenje je zmožnost razstavljanja kompleksnih problemov na 

manjše, obvladljive probleme.
• Z računalniškim mišljenjem ustvarjamo ideje, strategije in pristope za 

reševanje problemov, uravnavanje vsakodnevnega delovanja, komunikacije. 
Rešitev je algoritem, ki ga lahko izvedeta človek ali stroj.

• Računalniško mišljenje v PV in OŠ se pretežno razvija z učenjem skozi igro.
• Računalniško mišljenje ne pomeni samo reševanja nalog, ampak tudi 

ustvarjanje nalog – kodiranje.



• Otrok/učenec ustrezno pridobiva te veščine le v vodenem, jasno 
osredotočenem procesu učenja in poučevanja, ki je usmerjeno v 
računalniško mišljenje.

• Težave: 

- Učitelji/vzgojitelji v RS nismo dovolj usposobljeni za poučevanje 
algoritmičnega mišljenja in računalniškega mišljenja.

- Ni sistemskih pristopov za izobraževanje vzgojiteljev/učiteljev in 
bodočih vzgojiteljev.

- V UN/Kurikulumu za vrtce ni obveznih vsebin na to temo.



Zakaj je pomembno učenje algoritmičnega 
mišljenje v PV?
✓Spodbuja ustvarjalnost.

✓Spodbuja razvoj logičnega mišljenja 
(vzrok-posledica).

✓Spodbuja prepoznavanje, reševanje 
problemov in aktivno učenje.

✓Spodbuja samostojnost otroka in 
urejenost.

✓Spodbuja vztrajnost.

✓Spodbuja fleksibilno mišljenje.

✓Otroci se učijo o tem kako misliti ob 
lastnih aktivnostih.

✓Otroci se učijo misliti o mišljenju.

✓Otroci bolje razumejo tehnologijo, 
kar je pomembno za poklice v 
prihodnosti.

✓Otroci bolje razumejo različne 
situacije in probleme.

✓Otroci se učijo točnih korakov, ki jih 
vodijo do cilja. Lahko jih tudi 
načrtujejo samostojno.



Vaja 1

• Razdelite se v 6 skupin.

• Vsaka skupina analizira odgovore vzgojiteljev na eno vprašanje 
(skupina 1 – 1. vprašanje, skupina 2 – 2. vprašanje…).

• Analizo odgovorov naredita tako, da pripravite sintezo vsebin (npr. 
miselni vzorec, graf, tabelo, kodiranje odgovorov – združevanje 
sorodnih odgovorov v skupine in prikaz ključnih besed).

• Analizo odgovorov pripravite na ppt.

• Ppt naložite na moodle v forum VAJA 1. En član skupine naredi oddajo 
in napiše kdo so člani skupine.

• Vsaka skupina predstavi svojo analizo v razredu.



Kako razvijati algoritmično mišljenje v 
predšolskem obdobju?

Vir:

Beginning computer programing for kids. 

An introductory guide to computational

thinking and coding for kids aged 3-6 years

old. 

https://www.primotoys.com/guide-coding-

for-kids-ebook/
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https://www.primotoys.com/guide-coding-for-kids-ebook/


• Razhroščevanje oz. odstranjevanje napak v zaporedju algoritma.

• 4 postopki:

• Predvidevanje kaj se lahko zgodi

• Ugotavljanje kaj se je res zgodilo

• Iskanje rešitev, ko gre kaj narobe

• Popravljanje napake

Npr. - Iskanje vzroka zakaj se je zrušil stolp iz kock. 

- Iskanje vzroka zakaj so se keksi v pečici preveč zapekli, da so črni in grenki? 



Praktični primeri učenja 
algoritmičnega mišljenja v PV
(brez tehnologije, an. unplugged)

(učenje skozi igro, an. game-based learning)



Koraki in zaporedja (družba) 

Kateri koraki oz. zaporedje je potrebno, da čimbolj učinkovito odidemo v 
vrtec?

1. Vzamemo ključe

2. Se obujemo in oblečemo za ven

3. Vzamemo torbo 

4. Gremo do vhodnih vrat

5. Odpremo vrata

6. Vstopimo skozi vrata

7. Zapremo vrata

8. Zaklenemo vrata

Korake lahko ponavljamo ob 
tem ko izvajamo za zaporedja.
Otroka lahko spodbudimo, da 

te korake ponavlja za nami.
Na koncu jih otrok lahko pove 

samostojno.

Ko otrok zmore samostojno 
povedati korake, ga lahko 

vprašamo: Zakaj delamo to v 
takšnem zaporedju? Lahko 

spremenimo kakšen korak? Kateri 
je najboljši način?

Zaporedja lahko tudi uglasbimo in 
jih zapojemo.



Vsakodnevne veščine (družba) 

Podobno kot pri prejšnji nalogi, lahko ubesedimo korake (algoritem) za 
vrsto drugih aktivnosti, npr. priprava pogrinjka, vstajanje, oblačenje, 
umivanje zob, umivanje rok, pospravljanje igralnice, zapenjanje gumba, 
vezanje vezalk…

https://www.youtube.com/watch?v=ZiqvXtKySXc

https://www.youtube.com/watch?v=9fbY0FoPhCM

https://www.youtube.com/watch?v=ZiqvXtKySXc
https://www.youtube.com/watch?v=9fbY0FoPhCM


Preprosta opravila (družba)

Preprosta opravila, npr. kako pripraviti kruh z maslom in marmelado?
Vzgojitelj oponaša robota in dela po navodilih otrok, ki skušajo povedati 
zaporedne korake kako pripraviti prigrizek.

https://www.youtube.com/watch?v=leBEFaVHllE

Še več idej:
- Priprava napitka (kakav, čaj)
- Priprava sadne solate
- Nakupovanje v trgovini
- Telefonski klic (npr. kako pokličemo gasilce ali babico?)

https://www.youtube.com/watch?v=leBEFaVHllE


Lov za zakladom (družba, narava)

Načrtovanje in priprava lova za zakladom 

skupaj z otroki

• Zasnova ideje

• Priprava zemljevida

• Priprava nalog in možnih rešitev

• Priprava zgodbe, ki bo spremljala lov za zakladom

• Še več idej:

- Skupno načrtovanje učne poti

- Skupno načrtovanje izleta

- Skupno načrtovanje piknika, srečanja s starši ipd.



Sestavine: voda, grelec, čaj, sladkor

Potek:

1. Prinesite sestavine v igralnico.

2. Povejte otrokom, da bomo danes skupaj skuhali čaj.

3. Seznanite jih, da lahko pripravimo več različnih vrst čajev, s 

sladkorjem ali brez.

4. Vsakega učenca posebej prosite, naj opiše korake, ki jih je 

potrebno upoštevati. Vodite jih na podlagi „da/ne“ vprašanj.

5. Vsako skodelico čaja ( kot je opisal vsak učenec) pripravite pod 

nadzorom vzgojitelja.

• Različne poti in rezultati so primeri razvejanih algoritmov.

DODATI ČAJ



Družabne igre, ki vključujejo algoritme 
(medpodročne dejavnosti)
• Človek ne jezi se

• Activity

• Detektiv

• Pripovedovalne kocke

• Igre s kartami 

• Mlin

• Šah

• Domino

• …



Orientacija (področje družba)  

• Igre, vodene dejavnosti, ki vključujejo orientacijo in sledenje 
zaporedju.

• Igrače: beebot, cubetto

• Osnovni kognitivni 

koncepti:



Več virov o igračah za algoritmično učenje 

• https://www.primotoys.com/playroom/

• https://www.barefootcomputing.org/

• https://csunplugged.org/en/

• https://kinderlabrobotics.com/kibo/

• http://vidra.si/

https://www.primotoys.com/playroom/
https://www.barefootcomputing.org/
https://csunplugged.org/en/
https://kinderlabrobotics.com/kibo/
http://vidra.si/


Priprava: Pripravite majhne slike določenih predmetov, ki jih lahko 

najdete v naravi. Te slike nalepite na papirnate vrečke.

Potek:

1. Vsakemu otroku dajte papirnato vrečko.

2. Pojdite v okolico vrtca.

3. Otroci naj v naravi poiščejo materiale, predmete, rastline, ki 

ustrezajo sliki na vrečki.

4. Opazujte otroke in jim postavljajte vprašanja o tem kako 

nameravajo najti predmete. (Na primer, katera območja bodo 

pregledali prva in zakaj tem območjem dajejo prednost, itd.)

5. Pustite otroke naj se razpršijo po okolici in iščejo predmete.

6. Ko je iskanje predmetov končano, se skupaj vrnite v igralnico.

7. Otroke prosite, naj vzamejo predmete iz papirnatih vrečk in jih 

razporedijo po vrstnem redu, glede na slike.

8. Skupaj z otroki preverite vrstni red.

Naravoslovje



Materiali: Naravni materiali, kot npr. kamenje, listje, 
lepilo ali preprosta v naprej izdelana mandala.

Priprava: Z otroki se sprehodite po okolici in poiščite 
kamne in liste.

Obdobje učenja:

1. Pojdite v igralnico in sedite skupaj.
2. Otrokom pokažite primere mandal in jih prosite 

naj jih pazljivo/podrobno preučijo.
3. Povejte jim, da lahko naredijo mandalo iz 

sestavin, najdenih na dvorišču.
4. Prosite jih, naj izdelujejo mandale tako, da skupaj 

oblikujejo različne oblike mandal.

5. Pomagajte tistim, ki potrebujejo pomoč pri 
izdelavi.

6. Lahko jih tudi prosite, da pobarvajo v naprej 
izdelano preprosto mandalo.

• Ponavljajoči gibi in ponavljajoči barvni cikli so 
primeri cikličnih algoritmov. (zanke)



Vzorci (matematika)

• Sestavljanje vzorcev in zaporedij, ki se ponavljajo.

• Kadar je le možno, naj aktivnosti z vzorci vključujejo konkretni 
material. 

• Otroci lahko sestavljajo vzorce v zapestnici, na mizi

• Vzorce lahko otroci prepoznajo tudi v govoru, 

pesmih, rimah, ponavljajočih dejanjih, gibanju



Sestavljanje, konstrukcije (matematika)

• Otrokom damo material iz katerega lahko sestavijo konstrukcijo, npr. 
stolp iz papirja, most iz lego kock ipd.

• Preden se lotijo sestavljanja naj povedo kako bodo to naredili, med 
sabo se dogovorijo.

• Utemeljijo naj kateri elementi in kakšen način sestavljanja so izbrali in 
zakaj.



Primer z glasbo

• Otroci izdelajo ritmične inštrumente

• Določijo kdo kaj igra

• Določijo kako igra (paličice 2x hitro, boben 2x počasi ipd.)

• Ustvarijo njim razumljiv zapis igranja

• Izboljšujejo 

svoje igranje

• Ustvarjajo ritem



Primer z likovno vzgojo

• Otroci povedo navodila po katerih naj druga skupina sestavi 
domišljijskega junaka.

• Na voljo imajo likovni material.

• Ustvarijo lik in medsebojno preverijo ali ustreza navodilom.



Primer s plesno vzgojo

• Otroci ustvarijo ples s katerim pozdravijo sosednjo skupino.

• Z gibi sporočijo, da so veseli, ker so ponovno skupaj in se bodo igrali.

• Ples naj pripravijo tako, da ga razdelijo na manjše korake, ki jih 
vizualno ponazorijo (narišejo, napišejo, oblika plakata…).

• Algoritem zapisa plesa se lahko uporabi, da se tudi drugi otroci 
naučijo plesati ples po tem algoritmu.

• Plesne gibe lahko poljubno dopolnjujejo.

• Vsak otrok v skupini doda svoj gib ali 

plesni korak.



Primer z likovno vzgojo

• Risanje po spominu, tema: moj dan

• Otroci dobijo 2-4 liste

• Na vsak list narišejo en dogodek v dnevu

• Nato ga sestavijo v pravo zaporedje

• Postopnost v sekvencah: prej-potem, zjutraj, opoldne, popoldne

• Rišejo linearno

• Več idej: Leporello 20x20 (5 enot), trak zgibamo, prva stran je 
naslovnica, na ostalih straneh so dogodki, ki jih otrok nariše.



Primer: Rdeča kapica v štirih zaporednih ilustracijah



Primer: dnevna rutina (uvajalno 

obdobje)



VAJA 2

• Skupina 1 – matematika

• Skupina 2 – družba

• Skupina 3 – narava

• Skupina 4  - jezik, medpredmetne dejavnosti

• Skupina 5 – gibanje in likovna vzgoja

• Skupina 6 – glasbena, plesna in lutkovna vzgoja

• V skupini pregledate predloge vzgojiteljic o aktivnostih, s katerimi bi naj razvijali algoritmično mišljenje. Razmislite 
ali ustrezajo področju, kateri algoritmi so vključeni in izberite vse, ki se vam zdijo primerni (bodite kritični) in 
pripravite poenotene kratke opise aktivnosti glede na izhodiščno idejo.

• Za zapis aktivnosti uporabite predlogo, ki je v moodlu.

• Vsaka aktivnost naj bo v ločenem dokumentu.

• Zapis aktivnosti oddajte v moodle.

• V razredu na kratko predstavite 3 aktivnosti za eno področje po vaši izbiri.


