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Pripomočki za eksperimentiranje 
v eni škatli
v učnih načrtih vseh naravoslovnih predmetov v osnovni šoli so poudarjeni tudi procesni 
učni cilji, ki jih dosegamo s primernimi oblikami dela. Dokumenti omenjajo spretnosti, ki 
jih učenci razvijajo ob vodenem in samostojnem eksperimentiranju in raziskovanju, pa 
tudi sicer priporočajo, naj čim več znanja učenci pridobijo izkustveno, ob opazovalnem, 
eksperimentalnem in raziskovalnem delu. Kljub temu se učitelji za take oblike dela ne 
odločajo tako pogosto, kot bi si želeli. razlogov je več, eden od verjetnih je pomanjkanje 
primernih, enostavnih, poceni, nadomestljivih in kompletnih eksperimentalnih pripomočkov.
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Težave sodelavk, učiteljic na razredni stopnji je vzel 
resno učitelj fizike Sašo Žigon iz Osnovne šole Danila 
Lokarja v Ajdovščini. Skupaj s kolegi je zasnoval zbir-
ko enostavnih pripomočkov za samostojno eksperi-
mentiranje učencev in jo poimenoval Škatla eksperi-
mentov 1.0. Pravi: ''Ker je osnovna šola morda zadnja 
priložnost, da otrok sam izvede te preproste in zanimi-
ve poskuse, je naša dolžnost, da otrokom to najlepšo 
plat znanosti, ki se imenuje eksperimentiranje, pribli-
žamo.'' Njegova zbirka vsebuje tudi zgoščenko s krat-
kimi in nazornimi navodili ter razlago 20 motivacij-
skih naravoslovnih poskusov, ki jih učenci na razredni 
stopnji (ali na predmetni stopnji) samostojno izvedejo 

s pripomočki iz zbirke. Posamezni koraki pri izvedbi 
poskusov so prikazani tudi z jasnimi fotografijami, ki 
lahko dostikrat povsem nadomestijo besedilo. Večina 
poskusov se bolj ali manj naravnost navezuje na (fizi-
kalne) vsebine v učnih načrtih za predmete Spoznava-
nja okolja, Naravoslovje in tehnika ter Naravoslovje. 
Poskusi sicer niso vezani na določen razred in se lahko 
izvajajo pri pouku naravoslovja za motivacijo, kot 
uvod v razgovor o določenem pojavu, pa tudi kot na-
čin za preverjanje ali ocenjevanje določene učne snovi.

Dobra stran zbirke je tudi nadomestljivost pripo-
močkov. Nekaj rezervnih delov je že v škatli, za nekate-
re druge najde v priloženem besedilu učitelj napotke, 
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kje jih dobi in katerim zahtevam naj zadostijo. Plaste-
lin je vsakdanja roba, a zato da poskus uspe, kot želi-
mo, ni dober prav vsak. Sašo Žigon, ki se zaveda, kako 
pomembno je samostojno eksperimentiranje učencev 
pri pouku (in samokritično ugotavlja, da tudi sam sa-
mostojno eksperimentiranje preredko uvršča v urnik), 
deli svoje praktične izkušnje in majhne skrivnosti, ki so 
včasih ključ do uspeha posameznega poskusa. 

Idej za nove enostavne poskuse in nove zbirke pri-
pomočkov avtorju ne zmanjka; pred vrati je tudi že 
naslednja zbirka, Škatla eksperimentov 2.0, ki ponuja 
pripomočke za še več zanimivih poskusov.

V jeseni 2014 je avtor v sodelovanju z DMFA Slove-
nije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani izpeljal dve do-
bro obiskani delavnici, na katerih je slušateljem, veči-
noma učiteljicam razrednega pouka, pa tudi nekaj 
učiteljem naravoslovja in fizike predstavil pripomočke 
iz škatle in tudi poskuse, ki jih s temi pripomočki lah-
ko opravimo. Delavnici sta uspeli in upamo, da so uči-
telji pripomočke kmalu uporabili tudi pri pouku.

V škatli so pripomočki za naslednjih 20 poskusov:

1. Zakaj voda ne izteče?
2. Iz kozarca v kozarec
3. Zalogovnik vode
4.  Natega
5.  Potapljaški zvon
6.  Vakuumski prisesek
7.  Zrak v vodi
8.  Hidravlično dvigalo
9.  Izstrelitev kroglice
10.  Kartezijski potapljač
11.  Težišče slamice
12.  Plavajoča kovinska sponka
13.  Voda v zamašku
14.  Matica pade v plastenko
15.  Trenje
16.  Piščal
17.  Čarobni zamašek
18.  Zračni mehurčki
19. Kapljica poveča črke
20. Električna sila

Slika 1: Pripomočki za samostojno eksperimentiranje 
učencev iz Škatle eksperimentov 1.0.

Slika 2: Izvajanje poskusa "kartezijski potapljač."

Slika 3: Izvajanje poskusa "potapljaški zvon".


