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Aktivnosti o svetlobi in barvah pri 
pouku naravoslovnih vsebin
v prispevku opisujemo nekaj aktivnosti za delo v razredu na temo svetlobe in barv. 
Predstavljeni so namigi za aktivnosti, ki jih lahko učenci v obliki aktivnega pouka, ob 
vodenju/usmerjanju učitelja izvedejo pri pouku v okviru naravoslovnih tematik ali ob dnevu 
dejavnosti. Aktivnosti so primerne tako za učence prvih dveh triletij, kot za učence tretjega 
triletja, pri čemer učitelji posamezne dejavnosti prilagajajo sposobnostim učencev.

Uvod

S svetlobo in barvami se učenci srečujejo vsakodnev-
no. Njihovo predznanje je zgrajeno na podlagi izkušenj 
in prepleteno z intuitivnim razmišljanjem. Eksperimen-
ti, ki so potrebni za nadgradnjo tega znanja, so enostav-
no izvedljivi in cenovno dostopni. V učnem načrtu za 
Spoznavanje okolja so cilji, povezani s svetlobo in barva-
mi, umeščeni v tretji razred osnovne šole pod tematski 
sklop »Pojavi«. Nadgrajujejo se v učnem načrtu za Nara-
voslovje in tehniko, ki predvideva obravnavo delovanja 
živčnega sistema pri zaznavanju dražljajev iz okolice. 
Poleg tega je kot eden od ključnih dejavnikov življenja 
na Zemlji v učni načrt in cilje vključena sončna svetloba 
oz. sončno sevanje. Učni načrt za Naravoslovje v sed-
mem razredu vključuje pod vsebinskim sklopom energi-
ja celoten razdelek ciljev z naslovom Svetloba in barve. 

Eksperimentalna priporočila in ideje za pouk o svetlo-
bi in barvah so bili deloma predstavljeni v priročniku 
Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi − Naravo-
slovje (Susman, 2014). V tem prispevku jih kratko pov-
zemamo in dodajamo nekaj novih in morda malo dru-
gačnih, kot jih običajno izvajamo med poukom. 
Aktivnosti so predstavljene v luči medpredmetnih pove-
zav med naravoslovjem in tehniko ter med naravoslov-
jem in likovnim ustvarjanjem, kjer je dovolj prostora za 
ustvarjalnost in učenje z raziskovanjem.

Uporaba in pomen besed svetloba in 
barve pri pouku naravoslovja

Brez dvoma sta svetloba in barve neločljiva pojma. 
Oba termina, tako svetloba kot barve, imata v vsakdanji 
rabi jezika več pomenov. Z besedo barva opisujemo la-
stnosti snovi, npr. predmet je rdeče barve; z barvo ozna-

čujemo tudi snov (barvilo ali pigmente), s katerimi bar-
vamo. Predvsem otroci se pogosto izražajo, da rišejo z 
»barvami«. 

Z besedo svetloba običajno opisujemo vidno svetlobo, 
to je tisti del elektromagnetnega valovanja, ki ga zazna-
vamo z očmi. Poleg tega besedi svetloba dodajamo pri-
devnike, s katerimi opisujemo tudi tiste dele spektra 
elektromagnetnega valovanja, ki našim očem niso vidni, 
npr. infrardeča svetloba, ultravijolična svetloba itn. Če 
želimo smiselno in nedvoumno uporabljati besedo sve-
tloba, kadar opisujemo vidni del spektra elektromagne-
tnega valovanja, potem je najbolje, da uporabljamo izraz 
vidna svetloba. V prvih dveh triletjih osnovne šole osta-
lih izrazov skorajda ne uporabljamo, saj pri pouku opi-
sujemo le tisti del elektromagnetnega valovanja, ki ga 
zaznavamo z očmi. 

Na težave lahko naletimo, ko skušamo z besedo sve-
tloba opisati tisti del spektra elektromagnetnega valova-
nja, ki mu pravimo radijski valovi, mikrovalovi ali npr. 
rentgensko sevanje in gama žarki. V sedmem razredu 
osnovne šole učenci že spoznajo valovanje, njegove la-
stnosti, vrste valovanj in ugotovijo, po čem se valovanja 
razlikujejo. Obenem spoznajo, da je vidna svetloba va-
lovanje in predstavlja ozek pas valovnih dolžin v spektru 
elektromagnetnega valovanja. Vso zmešnjavo terminov, 
kot so sevanje, žarki, svetloba, ki jih v vsakdanji uporabi 
pogosto zasledimo, lahko rešimo tako, da zgolj poime-
nujemo dele elektromagnetnega valovanja v smislu:  
radijski/mikrovalovni/infrardeči/vidni/ultravijolični/
rentgenski/gama del spektra elektromagnetnega valova-
nja. Celoten spekter smiselno predstavimo še s primeri 
iz vsakdanjega življenja, npr. z napravami, kot so radij-
ski sprejemnik, ko predstavljamo radijski del spektra 
elektromagnetnega valovanja, mobilni telefon, mikro-
valovno pečico pri mikrovalovnem delu, infrardeči ter-
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mometer pri infrardečem spektru elektromagnetnega 
valovanja.

spekter elektromagnetnega 
valovanja

Pri zgoraj predstavljenem opisu elektromagnetnega 
valovanja ima pomembno vlogo beseda spekter, ki pred-
stavlja za učence še en nov pojem. Za boljšo predstavo in 
za razumevanje uporabimo aktivnost izdelave in upora-
be spektroskopa. Učenci spektroskop izdelajo sami, pri 
čemer uporabijo material, ki je lahko dostopen. Glavni 
sestavni del spektroskopa je uklonska mrežica, ki svetlo-
bo razkloni na njene komponente. Za uklonsko mrežico 
je v tem primeru uporabljena zgoščenka CD-R. Navodi-
la za izdelavo so dostopna na spletu (Susman, 2014). 
Učenci s predvideno aktivnostjo urijo ročne spretnosti 
in obenem izdelujejo lastno učilo, ki ga kasneje tudi 
uporabijo. Spektroskop služi za analizo vidnega dela 
spektra elektromagnetnega valovanja, torej za analizo vi-
dne svetlobe. Z opazovanjem najrazličnejših svetil, kot 
so svetila LED, halogenske svetilke, zasloni prikazovalni-
kov, telefonov, televizorjev, običajnih žarnic ali sončne 
svetlobe, učenci spoznajo razliko med zveznim in črta-
stim spektrom. Raziskujejo, iz katerih komponent je 
sestavljena bela svetloba, in hkrati raziskujejo mešanje 
barv svetlobe.

Izdelava spektroskopa

Pripomočki:
− A4 list debelejšega črnega papirja,
− košček zgoščenke CD-R,
− izolirni trak ali selotejp (temnih barv),
− škarje,
− ravnilo,
− svinčnik.

Po navodilih (http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/
pos-pouka-os-naravoslovje/#/62/) izdelamo spektro-
skop (Slika 1). Pri lepljenju robov uporabimo črn/temen 
izolirni trak in s tem preprečimo vstop svetlobe na neže-
lenih mestih. Pri izdelavi reže in okenca s koščkom zgo-
ščenke CD-R moramo biti pozorni na usmeritev reže 
glede na smer koščka. Izdelan spektroskop je pripravljen 
na uporabo. Uporabljamo ga tako, da režo usmerimo v 
svetilo, skozi okence pa opazujemo spekter. 

Opazovanje zveznega spektra

Za opazovanje zveznega spektra (Slika 1) uporabimo 
žarnice na žarilno nitko, sončno svetlobo, svetlobo, ki jo 
oddajajo sveče, ogenj, vžigalice. Za opazovanje sončne 

svetlobe je dovolj, če spektroskop usmerimo skozi okno 
ali pa opazujemo zunaj. Opozorilo: spektroskopa nikoli 
ne usmerite direktno v sonce.

Slika 1: Spektroskop (levo). Fotografija zveznega spektra ob 
opazovanju sončne svetlobe skozi spektroskop (desno)
(Susman, 2014).

Opazovanje črtastega spektra

Naše oči ne ločijo med svetlobo bele barve, ki ima 
zvezen ali črtast spekter. V vseh primerih vidimo belo 
svetlobo. V naših očeh se nahajajo štiri vrste čutnic (pa-
ličnice in čepnice). Tri vrste čepnic so občutljive na rde-
čo, modro in zeleno svetlobo. Kadar opazujemo belo 
svetlobo z zveznim spektrom ali belo svetlobo s črtastim 
spektrom, naše oko ne zazna razlike, saj so v obeh prime-
rih aktivirane vse tri vrste čepnic. Šele opazovanje svetlo-
be skozi spektroskop razkrije, ali je spekter zvezen ali 
črtast in katere barve so v njih zastopane. LED svetila 
(svetila s svetlečimi diodami), halogenska svetila in fluo-
rescentne sijalke imajo črtast spekter. Pri opazovanju s 
spektroskopom opazimo več spektralnih črt.

Slika 2: Primer črtastega spektra halogenske svetilke.

Seštevalno mešanje rdeče, modre in zelene svetlobe 

Žarnica RGB (Red, Green, Blue) LED, ki ji s pomočjo 
daljinskega upravljavca spreminjamo barvo (Slika 3), je 
še posebej dober pripomoček, saj omogoča analiziranje 
sestavnih komponent posamezne barve svetlobe. Žarnica 
je dostopna v vseh večjih trgovinah z oddelkom svetil in 
za šolo ne predstavlja velikega finančnega izdatka. Kadar 
s spektroskopom opazujemo belo svetlobo, ki jo tovrstna 
žarnica oddaja, vidimo črtasti spekter, ki ga sestavljajo tri 
osnovne barve: zelena, modra in rdeča. Ko na primer 
opazujemo svetlobo magenta barve, spektroskop razkrije, 
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da jo sestavljata modra in rdeča komponenta (Slika 3). S 
takšno aktivnostjo učenci sami raziščejo seštevalno meša-
nje svetlobe, medtem ko preklapljamo med različnimi 
barvami, ki so na daljinskem upravljavcu.

Podobno aktivnost lahko izvedemo tudi s spektrosko-
pom usmerjenim v računalniški zaslon. Računalniški 
zaslon sestavlja množica svetlobnih elementov, ki jim 
pravimo »piksli«. Posamezen piksel sestavljajo trije deli, 
ki oddajajo modro, zeleno in rdečo barvo svetlobe (Če-
pič, 2014). Z elektronskim krmiljenjem vklapljanja in 
izklapljanja posameznih delov piksla na zaslonu vidimo 
različne barve. Belo barvo bomo na zaslonu videli na 
tistem delu, kjer imajo piksli vklopljene vse tri dele (ze-
len, moder in rdeč). Poljubno barvo in odtenek na za-
slonu krmilijo s pomočjo določanja intenzitete posame-
znega dela piksla. Če so npr. na določenem delu zaslona 
vklopljeni piksli, ki oddajajo le zeleno in modro svetlo-
bo, bomo na tistem mestu videli zaslon v cian barvi 
(Slika 4). Zaslon je smiselno opazovati v zatemnjeni 
učilnici, da v spektroskop zajamemo zares samo svetlo-
bo iz računalniškega zaslona.

Ustvarjalno − naravoslovna aktivnost

Izdelava in opazovanje kolažev pod različnimi 
barvami svetlobe

Ena od zanimivih medpredmetnih povezav med li-
kovnim ustvarjanjem in naravoslovjem je izdelava kola-
žev in opazovanje kolažev pod žarnico RGB LED, ki ji 
z daljinskim upravljalcem spreminjamo barvo (Slika 3). 
Učenci naj bi se naučili, da je zaznava barv odvisna od 
več dejavnikov. Barve zaznamo, kadar je svetloba dovolj 
močna, pri šibki svetlobi namreč naše oči ne zaznavajo 
barv. Pogoj, da vidimo predmet rdeč, je tudi ta, da se od 
predmeta odbije rdeča svetloba. Ko rdeč predmet osve-
tljujemo z belo svetlobo, katere komponenta je tudi 
rdeča svetloba, se od predmeta rdeča svetloba odbije, 
ostale komponente pa predmet vpije. Predmet vidimo 
rdeč. Isti predmet, osvetljen z zeleno svetlobo, vidimo 

temen/črn, saj zeleno svetlobo predmet vpija, od pred-
meta se tako ne odbije skoraj nič svetlobe. 

Kadar učenec izdela poljuben kolaž in ga opazuje pod 
različnimi barvami svetlobe, kaj hitro opazi, da se motiv 
in barvna zastopanost spreminjata. Ob opazovanju za-
znamo spreminjanje barv na kolažu. V teoriji bi veljalo, 
da bomo magentni del kolaža pod rdečo svetlobo videli 
rdeče, medtem ko bomo pod modro svetlobo isti del 
kolaža videli modro. Učenci ob ustreznem vodenju uči-
telja preko opazovanja kolaža ugotavljajo, kako posa-
mezne barve papirja zaznavajo pod različnimi svetili. V 
naslednjem koraku pa te ugotovitve uporabijo pri izde-
lavi novega kolaža. Ena od možnosti uporabe kolažev je 
tudi preverjanje znanja in razumevanja. Učitelj učen-
cem pokaže vnaprej izdelane kolaže in jih prosi, da na-
povedo, kaj bodo opazili pod različnimi barvami svetil. 
Učenci ob tej aktivnosti pridobivajo sposobnosti nara-
voslovnega napovedovanja. Nekaj idej za pripravo kola-
žev ter fotografije kolažev pod različnimi barvami sve-
tlobe prikazujejo naslednji primeri.

Kolaž 1: Tovornjak

Na dveh različnih podlagah sta dva enaka tovornjaka 
(Slika 5). Oba kolaža osvetlimo z rdečo svetlobo in opa-
zimo, da na pri tovornjaku na beli podlagi tovora ne 
opazimo več. Razlog je v tem, da se tako od bele podlage 
kot od rdečega tovora odbija v naše oči rdeča svetloba in 
zato ne opazimo razlike med podlago in tovorom. V 
drugem primeru pa se od črne podlage v naše oči ne 
odbija svetloba, medtem ko se od rdečega tovora odbija 
rdeča svetloba in zato tovor vidimo.

Slika 5: Kolaž tovornjaka na beli in na črni podlagi, osvetljen 
z belo svetlobo (levo) in z rdečo svetlobo (desno).

Slika 3: Žarnica RGB LED z daljinskim nastavljanjem barve svetlobe (levo). Pogled skozi spektroskop ob prižgani beli (sredina) in 
magenta barvi LED žarnice (desno).

Slika 4: Pogled skozi spektroskop ob opazovanju svetlobe, ki jo oddaja zaslon.
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Kolaž 2: Jablana

Na belo podlago je nalepljena modra jablana s sadeži 
magenta barve. Jablano osvetlimo najprej z rdečo in 
nato še z modro svetlobo (Slika 6). Opazimo, da je pod 
rdečo svetlobo jablana črna, saj modra jablana ne odbi-
ja rdeče svetlobe. Sadeže vidimo rdeče, ker magenta od-
bija tako rdečo kot modro svetlobo. Ker osvetljujemo z 
rdečo svetlobo, ki nima modre komponente, naše oko 
zazna samo rdeče sadeže. Če jablano osvetljujemo z mo-
dro svetlobo, opazimo, da sadežev ne vidimo, saj odbi-
jajo enako modro svetlobo kot jablana. V teoriji bi mo-
rali opaziti celoten list modre barve, pri čemer naj tudi 
jablane ne bi videli, podobno kot pri tovoru pri prvem 
kolažu. V realnosti žal ni tako. Še vedno opazimo mo-
dro jablano na modrem ozadju. Razlog najdemo v in-
tenziteti svetlobe in v spektru modre svetlobe.

Slika 6: Kolaž jablane na beli podlagi, osvetljen z belo, rdečo 
in modro svetlobo.

Kolaž 3: Okno 

Kolaž prikazuje belo okno v sobi z rdečimi stenami. 
Opazovalec gleda okno z razgledom na modro zuna-
njost (Slika 7). Kolaž osvetlimo z rdečo, modro in zele-
no svetlobo. Bralcu v razmislek in izziv zastavljamo 
vprašanje: pri kateri osvetlitvi bo zunanjost temnejša od 
notranjosti oz. kaj bomo videli ob posameznih osvetli-
tvah (kakšne barve je stena, okno in zunanjost)?

Slika 7: Belo okno na rdeči steni s pogledom na modro 
zunanjost.

Čarovnija ali znanost?

Enako idejo o opazovanju različnih barv površin pod 
različnimi barvami svetlobe je možno uporabiti tudi pri 

risanju z barvicami ali flumastri. Kako z risanjem in 
osvetljevanjem risbe izvedemo čarovnijo, da iz klobuka 
skoči zajec (Slika 8)?

Slika 8: Risba klobuka in zajca. Ko risbo osvetljujemo z rdečo 
svetlobo, vidimo klobuk. Ob preklopu na zeleno svetlobo iz 
klobuka pokuka zajec.

Za izdelavo kolažev in risanje slik je potrebno nekaj 
vaje in potrpljenja pri iskanju barv papirja in barvic, ki 
so usklajeni z barvami svetlobe. Kombinacijo, kjer sta 
barva flumastra in svetlobe usklajeni in je rezultat 
odličen, je včasih težko najti, a je ob izvedbi aktivno-
sti, ki učence prepričajo in motivirajo, ves trud popla-
čan. Hkrati pa učitelj svoje ali učenčeve izdelke upora-
blja še dlje časa.

sklep

Svetloba in barve ponujajo veliko zanimivih mo-
žnosti za eksperimentalno delo. V prispevku smo 
predstavili nekaj predlogov tudi za medpredmetno 
povezovanje. Vse predlagane aktivnosti pa je možno 
uporabiti na dnevih dejavnosti. Učencem predstavlja-
jo izziv in ponujajo poleg raziskovanja tudi umetniško 
in tehnično ustvarjanje. Vloga učitelja je pri tovrstnih 
dejavnostih še kako pomembna. Učence naj bi preko 
izzivov, vprašanj in predlogov usmerjal k zastavljenim 
ciljem. Predstavljene vsebine mora učitelj smiselno 
povezovati še z drugimi oblikami dela, upoštevati 
mora predznanje, na mestih vključiti razlago in na 
koncu razmisliti še o preverjanju znanja, ki so ga ob 
aktivnostih pridobili. O načinih preverjanja znanja je 
več opisano tudi v večkrat omenjenem priročniku 
(Susman, 2014).
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