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IZVLEČEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge je bila zbrana in pregledana literatura s 

področja diferenciacije in individualizacije pri pouku. Pri tem sta opredeljena 

pojma diferenciacija in individualizacija ter razdelana vloga obeh pojmov v 

učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli. V nadaljevanju so predstavljene temeljne 

smernice, navodila in koncepti v zvezi z diferenciacijo in individualizacijo v 

slovenskem šolskem prostoru, ki so bile sprejete na Strokovnem svetu Republike 

Slovenije za splošno izobraževanje. V teoretičnem delu naloge sta nato 

opredeljena vloga in pomen eksperimentalnega dela pri pouku kemije, izhajajoč iz 

učnega načrta za kemijo v osnovni šoli. Opisane so tudi oblike eksperimentalnega 

dela. 

V praktičnem delu diplomske naloge je predstavljena možnost za učno 

diferenciacijo eksperimentalnega dela učencev na primeru izbrane 

eksperimentalne vaje, primerne za osnovnošolsko raven poučevanja kemije. Za 

prikaz učne diferenciacije je bila izbrana eksperimentalna vaja prilagojena na treh 

ravneh, v nalogi poimenovane diferencirane izvedbe eksperimentalne vaje za 

učence z učnimi težavami, povprečne učence in za nadarjene učence. Prilagoditve 

navedenih ravni se nanašajo na predvideno število izvedenih poskusov, zahtevnost 

nalog delovnega lista ter vodenje učencev pri izvedbi eksperimentalnega dela. V 

podporo vsem trem diferenciranim izvedbam eksperimentalne vaje so bila razvita 

učiteljeva navodila in delovni listi za učence.  

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: pouk kemije, učna diferenciacija in individualizacija, 

eksperimentalno delo, učiteljeva navodila, delovni list.  
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ABSTRACT 

 

The first part of the graduation thesis comprises collected and reviewed literature 

about differentiation and individualisation in the classroom. The terms 

differentiation and individualisation are explained and their role in the Chemistry 

Curriculum for primary schools is elaborated. Furthermore, basic guidelines, 

instructions and concepts, concerning differentiation and individualisation in 

Slovene schools, which were confirmed by the Council of Experts of the Republic 

of Slovenia for General Education, are presented. In the theoretical part of the 

graduation thesis, the role and the meaning of experimental work in Chemistry 

classrooms are elaborated, based on the Chemistry Curriculum for primary 

schools. Also, the various forms of experimental work are described and 

guidelines for the development of teaching materials for the experimental work 

monitoring are given. 

The second part of the graduation thesis presents possibilities for differentiation of 

the students’ experimental work, elaborated on one example of chemistry lecture 

for primary level chemistry (grades 8 and 9). For this purpose, an example of 

chemistry lecture based on students` experimental work is developed in three-fold 

level: (1) students` with learning difficulties, (2) average students and (3) gifted 

students. Differentiation of students` chemical experimental work is based on: 

different number of anticipated experiments, different complexity of the tasks on 

the worksheet and various extend of guiding pupils when carrying out the 

experimental work. In support to all three differentiated versions of students` 

experimental work the following teaching materials have been developed: 

teacher’s instructions for simultaneous implementation of differentiated students` 

experimental work, three versions of worksheets for students based on three 

differentiated implementations of experimental work. 

 

KEY WORDS: chemistry class, differentiation and individualisation, 

experimental work, teacher’s instructions, worksheet. 
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1. UVOD 

 

Poskrbeti moramo, da bo imel vsak otrok enake možnosti: 

toda ne takih, da bi postal kot drugi, ampak take, 

da bi postal drugačen – da bi prepoznal svoje edinstvene sposobnosti. 

John Fischer 

 

Začetki eksperimentalnega dela kot integralnega dela poučevanja in učenja kemije 

segajo v leto 1807, ko je Thomas Thomson na edinburški univerzi ustanovil prvi 

kemijski laboratorij. Ideja o eksperimentalnem delu se je čez čas razširila tudi po 

drugih univerzah in kasneje je bilo dovoljeno eksperimentalno delo izvajati ne le 

raziskovalcem, temveč tudi študentom (Reid in Shah, 2007). 

Sodobno poučevanje kemije je eksperimentalno naravnano. Eksperimentalno delo 

predstavlja poglavitno učno metodo pouka kemije in je lahko kombinirano tudi z 

ostalimi metodami aktivnega pouka. Pri pouku kemije ima eksperimentalno delo 

dvojno vlogo: uporablja se pri obravnavi kemijskih pojmov na podlagi 

eksperimentalnih opažanj ali pa za preverjanje teorij (Bačnik idr., 2011). 

Zavedati se moramo, da se učitelji v osnovnih šolah srečajo z raznolikimi otroki. 

Razlikujejo se v predznanju, interesu, učnem stilu, kognitivni stopnji, zaznavnem 

stilu itd. (Skvarč, b.d.). Učitelj mora učencem glede na njihove posebnosti in 

zmožnosti prilagajati pouk v vseh fazah - načrtovanje, organizacija, izvedba, 

preverjanje in ocenjevanje. To se izvaja kot notranja diferenciacija v različnih 

izvedbenih oblikah (Bačnik idr., 2011). 

Cilji diplomske naloge se v teoretičnem delu nanašajo na preučitev diferenciacije 

in individualizacije v okviru predmetnega področja poučevanja kemije v osnovni 

šoli, v praktičnem delu naloge pa na izbor primerne eksperimentalne vaje za 

izhodišče učne diferenciacije eksperimentalnega dela učencev na primeru izbrane 
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vsebine, primerne za osnovnošolsko raven poučevanja kemije in njihovo 

optimizacijo v šolskem kemijskem laboratoriju. Cilj diplomske naloge je tudi 

razviti ustrezna učna gradiva - učiteljeva navodila in delovne liste za učence v 

podporo vsem trem diferenciranim izvedbam za izbrano eksperimentalno vajo.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1  OPREDELITEV UČNE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE 

 

Vsem učencem, ki jih poučujemo, moramo zagotoviti možnosti za razvoj njihovih 

potencialov ter možnosti za optimalno usvajanje znanja. Ob tem moramo 

upoštevati razlike v hitrosti in načinu učenja ter razvoja posameznika. To 

predstavlja izhodišče za razvoj različnih sistemov diferenciacije. Diferenciacija in 

individualizacija sta didaktični načeli, ki sta sestavni del pouka (Pevec Semec, 

2009). V naši državi se pojavljajo različne opredelitve diferenciacije in 

individualizacije. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je pojem 

diferenciacija opredeljen kot nastanek razlik v nečem, medtem ko je pojem 

individualizacija razložen v smislu spremembe skupinske obravnave v 

individualno. K. Pevec Semec (2009) je zapisala, da je namen diferenciacije 

povečevanje uspešnosti oziroma zmanjševanje neuspešnosti učencev. V okviru 

individualizacije se moramo omejiti le na posameznega učenca, na njegove 

individualne učne in druge razlike. M. Skvarč (b.d.) je diferenciacijo opredelila 

kot vodenje učencev v učnem procesu po različnih poteh, tako da imajo možnost 

za razvijanje in doseganje optimalnih rezultatov glede na svoje sposobnosti, 

interese in potrebe. Diferenciacijo je razdelila na več tipov, in sicer:  

- procesna diferenciacija (opredeljuje kako naj učimo - raznolikost učnih 

metod in oblik),  

- vsebinska diferenciacija (opredeljuje kaj naj učimo - izhajamo iz različnih 

interesov učencev),  

- diferenciacija glede rezultatov (opredeljuje na kakšne načine naj učenci 

izkažejo svoje znanje), 

- diferenciacija glede stopnje učiteljevega vodenja učencev (učenci so pri 

obravnavanju vsebine in izvajanju aktivnosti deležni različne količine in vrste 

pomoči učitelja) (Skvarč, b.d., str. 10-12). 
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Strmčnik (1987, str. 12) je zapisal, da predstavlja učna diferenciacija v veliki meri 

organizacijski ukrep, s katerim lahko učitelj učence demokratično usmerja po 

njihovih razlikah v stalne ali občasne heterogene ali homogene učne skupine, s 

tem pa šola z bolj prilagojenimi učnimi vsebinami, cilji in načinom dela, bolje 

uresničuje individualne in socialne vzgojno - izobraževalne namene. Strmčnik 

(2001) je diferenciacijo razdelil na: 

- notranja diferenciacija: ohranja naravne in raznovrstne učne skupine. 

Individualne želje ter potrebe se upoštevajo pri frontalnem, skupinskem in 

individualnem delu s podporo individualne pomoči, 

- fleksibilna učna diferenciacija: prepletanje homogenih in heterogenih 

učnih skupin. Primer tega je nivojski pouk, 

- zunanja diferenciacija: učna organizacija, pri kateri so učenci glede na 

sposobnosti in tempo razdeljeni v enotne skupine, ki nimajo enakih vzgojno - 

izobraževalnih ciljev. 

Strmčnik (1987, str. 13) je učno individualizacijo opredelil kot didaktični princip, 

ki od učitelja in šole zahteva, da odkrivata, spoštujeta in razvijata individualne 

razlike, ki se pojavljajo med učenci ter tako poskušata skupno poučevanje in 

učenje tem bolj prilagoditi posameznemu učencu in mu tako omogočiti čim bolj 

samostojno delo. 

Galeša (1995) definira tri vrste diferenciacije:  

- notranja diferenciacija: izvaja se znotraj heterogene skupine v razredu in je 

kratkotrajna, osnovana glede na interese in potrebe učencev, 

- zunanja diferenciacija: učenci so glede na njihove zmožnosti, primanjkljaje 

in potrebe povsem ločeni, 

-  fleksibilna diferenciacija: kombinacija notranje in zunanje diferenciacije. 

Individualizacija je predstavljena kot želja po razvoju individuuma do optimuma, 

torej gre za prilagajanje izobraževanja in vzgoje posamezniku (Galeša, 1995, str. 

85). 

V pričujoči diplomski nalogi je s pojmom diferenciacija označeno usmerjanje 

učencev glede na njihove razlike in zmožnosti v občasne homogene skupine, pri 
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čemer se prilagaja način dela. Navedeno se nanaša na definicijo diferenciacije 

avtorja Strmčnika (2001). S pojmom diferenciacija bo glede na definicijo avtorice 

M. Skvarč (b.d.) diferenciacija razumljena tudi kot razlika v stopnji učiteljevega 

vodenja učencev.  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta Ksenija Nerat; diplomsko delo 

-6- 

2.2 UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA V 

SLOVENSKEM ŠOLSKEM PROSTORU - ZAKONODAJNI VIDIK 

 

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so navedeni v 2. členu Zakona o osnovni šoli 

(2006): 

- ››zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,  

- spodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega 

razvoja posameznika,  

- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in 

izražanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno 

mešana, pa tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku,  

- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,  

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o 

zgodovini Slovenije in njeni kulturi,  

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz 

evropske tradicije,  

- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje 

z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem 

razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,  

- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje 

znanj za nadaljevanje šolanja,  

- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, 

učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in 

razvijanje kritične moči razsojanja,  

- razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,  

- seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov,  

- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi 

sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,  

- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za 

umetniško izražanje in  

- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega 

odnosa do naravnega okolja.‹‹ 
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V 40. členu Zakona o osnovni šoli (2006) je zapisano, da učitelji od 1. do 9. 

razreda v okviru pouka in pri vseh drugih oblikah učnega dela diferencirajo učno 

delo glede na zmožnosti učencev (notranja diferenciacija). 2. člen Pravilnika o 

izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (2006) navaja, da se pri vseh 

predmetih in drugih oblikah dela vse od 1. pa do 9. razreda izvaja notranja 

diferenciacija, kjer učitelj diferencira delo glede na zmožnosti učencev. 10. člen 

pravilnika opredeljuje oblikovanje učnih skupin. Posebej je poudarjeno, da se pri 

oblikovanju skupin upošteva načelo aktualnosti, interdisciplinarnosti, strokovne 

avtonomnosti in načelo celostnega pristopa. Na oblikovanje skupin ne smejo 

vplivati naslednji dejavniki: spol, ocene, veroizpoved, socialno in kulturno 

poreklo.  

V 4. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so zapisana 

načela in cilji v povezavi s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami: 

- ››zagotavljanje največje koristi otroka, 

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

- enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

- vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem 

besedilu: staršev) v postopku usmerjanja in oblike pomoči, 

- individualiziranega pristopa, 

- interdisciplinarnosti, 

- ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in 

duševnega razvoja, 

- čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

- takojšnje kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja, 

- vertikalne prehodnosti in povezanosti programov, 

- organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznega otroka.‹‹ 

V šolskih sistemih se vse pogosteje srečujejo z vprašanjem, kako prilagoditi pouk, 

da se bodo med šolanjem učenci optimalno razvili s tem, da se upošteva njihove 

značilnost, potrebe, zanimanja in zmožnosti. Velik didaktičen izziv za vsakega 
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učitelja predstavlja vprašanje, kako naj doseže visoko raven znanja in obenem 

dobro klimo v razredu, s tem pa tudi dobre odnose med učenci. V zvezi s tem se 

poraja vprašanje učne diferenciacije in individualizacije (Kalin in Valenčič 

Zuljan, 2013). 

Učno diferenciacijo in individualizacijo pri specifičnih predmetih predmetnika za 

osnovno šolo opredeljujejo učni načrti posameznih predmetov, v nadaljevanju je 

podrobneje predstavljena učna diferenciacija in individualizacija v učnem načrtu 

za kemijo v osnovni šoli. 

 

2.3 UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA V UČNEM 

NAČRTU ZA KEMIJO V OSNOVNI ŠOLI 

 

V učnem načrtu za kemijo so Bačnik idr. (2011, str. 26) zapisali: ››Učencem glede 

na zmožnosti in druge posebnosti prilagajamo pouk kemije tako v fazah 

načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 

Izvaja se kot notranja diferenciacija v različnih izvedbenih oblikah. Pri tem smo 

še posebej pozorni na specifične skupine in posameznike. Vzgojno - 

izobraževalno delo temelji na konceptih, smernicah in navodilih, sprejetih na 

Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje: 

- odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 

- učne težave v osnovni šoli: koncept dela, 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za 

prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 

- smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in osnovnih šolah.‹‹ 
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2.3.1 SMERNICE, NAVODILA IN KONCEPTI, SPREJETI NA 

STROKOVNEM SVETU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO 

IZOBRAŽEVANJE  

 

2.3.1.1 Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci  

 

Dokument je bil sprejet na 25. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

splošno izobraževanje, 11. 2. 1999. Žagar, Artač, Bezič, Nagy in Purgaj (1999) so 

v dokumentu zapisali, da enotne definicije nadarjenosti ni mogoče oblikovati, saj 

skupina nadarjenih učencev ni homogena skupina, ampak se znotraj nje pojavljajo 

velike razlike. Starejše definicije zožujejo nadarjenost kar na inteligentnost. 

Najbolj uporabljena definicije nadarjenosti je, da so nadarjeni vsi tisti mladostniki 

in otroci, ki so na katerikoli stopnji izobraževanja pokazali visoke dosežke in 

potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, vodstvenem ali umetniškem področju. 

Pomanjkljivost te definicije je, da ne zajema psihomotoričnih sposobnosti. 

Nadarjeni učenci imajo določene lastnosti, ki jih pri njihovih sovrstnikih ne 

najdemo, in te so: divergentno mišljenje, logično mišljenje, nenavadna domišljija, 

bogato besedišče, hitro branje, radovednost, visoka storilnostna motivacija, 

empatija in smisel za organizacijo. Avtorji so poudarili pomen zgodnjega 

odkrivanja nadarjenosti, pri katerem sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, 

starši in zunanji strokovnjaki. Odkrivanje nadarjenosti naj bi potekalo v treh 

stopnjah: 

- evidentiranje (uspeh v šoli, dosežki na tekmovanjih, mnenje učitelja, 

tekmovanja, mnenje šolske svetovalne službe), 

- identifikacija (ocena učiteljev, test sposobnosti, test ustvarjalnosti),  

- seznanitev in mnenje staršev.  

Žagar idr. (1999) so zapisali, da je potrebno pri delu z nadarjenimi uporabljati 

višje oblike učenja, razvijati ustvarjalnost, uporabljati sodelovalne oblike učenja, 

upoštevati individualnost in širiti ter poglabljati temeljno znanje. Starši se morajo 

strinjati in dovoliti, da se lahko njihovega otroka vključi v dopolnilne oblike dela, 

učenčevo mnenje se upošteva od 3. razreda dalje.  
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2.3.1.2 Učne težave v osnovni šoli: koncept dela 

 

Koncept je bil sprejet na 106. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

splošno izobraževanje, 11. 10. 2007. Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 

Pečjak, Golobič Bregar (2008) so v tem konceptu najprej opredelili, da spadajo 

tudi učenci z učnimi težavami med učence s posebnimi potrebami. S tem želijo 

povečati odgovornost in občutljivost šol za težave učencev pri učenju ter 

zagotoviti pravočasno pomoč. Osnovne šole, ki jih obiskujejo učenci z učnimi 

težavami, so primorane prilagajati učne metode in oblike dela. Danes v svetu velja 

koncept vključevanja in predstavlja vodilen političen in strokoven koncept na 

področju vzgoje in izobraževanja otrok. Dokument sporoča, da na učence pri 

pouku gledamo kot na skupino raznolikih posameznikov. Avtorji (Magajna idr., 

2008, str. 7-9) so opredelili tri osnovne tipe učnih težav, pri čemer je njihov 

vzrok:  

- primarno v okolju učenca, 

- primarno v posamezniku,  

- kombinacija dejavnikov med posameznikom in okoljem. 

Pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav je potrebno upoštevati 

najpomembnejša splošna izhodišča:  

- da sta učno okolje in pomoč v stalnem prepletu,  

- da prepoznavamo učenčeve kompetence,  

- da upoštevamo učno okolje (Magajna idr., 2008, str. 15).  

Magajna idr. (2008, str. 28-29) so navedli tudi, da odkrivanje in prepoznavanje 

učnih težav zahteva sodelovanje učencev, učiteljev, staršev in svetovalne službe. 

Pomagamo si lahko z intervjuji, preizkusi in neposrednim opazovanjem učenca v 

razredu. Pri načrtovanju preventivnih ukrepov je potreben celosten pristop in 

zastavljanje vprašanj, ki temeljijo na področjih: 

- motnje, ovire ter primanjkljaji, 

- močna področja učenca, 

- perspektiva moči. 
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Pri pomoči učencem je potrebno upoštevati naslednja načela (Magajna idr., 2008, 

str. 29-32): načelo celostnega pristopa, interdisciplinarnosti, sodelovanja s starši, 

odkrivanja in spodbujanja močnih področij, udeleženosti učenca, akcije in 

samozagovorništva, postavljanja optimalnih izzivov, odgovornosti in načrtovanja, 

vrednotenja in pa načelo dolgoročne usmerjenosti. Avtorji (Magajna idr., 2008, 

str. 34) so v konceptu poudarili, da je nujno potrebno pri delu z učenci z učnimi 

težavami izbirati metode in oblike dela, ki izvirajo iz dobre prakse, katere kriteriji 

so: učenje in poučevanje je jasno strukturirano, učitelj je pozitivno in podporno 

naravnan, učitelj spodbuja aktivno učenje, pri učenju naj učitelj uporablja opore, 

učiteljeva navodila so jasna ter razumljiva, učitelj navaja zglede reševanja, učitelj 

spodbuja učenje z vsemi čutili … Učenci z učnimi težavami so upravičeni do 

dodatne učne pomoči. Poznamo pet osnovnih stopenj učne pomoči: pomoč 

učitelja pri pouku, pomoč svetovalne službe, dodatna individualna in skupinska 

pomoč, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, program s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr., 2008, str. 36). 
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2.3.1.3 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja - navodila 

 

Navodila za delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v 

nadaljevanju učenci s PPPU) so bila sprejeta na 57. seji Strokovnega sveta 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje, 17. 4. 2003. Košir idr. (2008) so 

opozorili, da so za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v 

osnovnošolskem izobraževanju poleg splošnih načel pomembna tudi druga načela, 

npr. načelo integracije, načelo zagotovitve ustreznih razmer, načelo enakih 

možnosti, načelo pravice do izbire, načelo vključevanja staršev, načelo 

organiziranja izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami čim 

bližje domu, načelo individualiziranega pristopa, načelo kontinuiranosti 

programov, načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in 

izobraževanja ter načelo interdisciplinarnosti. V prilagojene izobraževalne 

programe osnovne šole so usmerjeni otroci, za katere komisija presodi, da bodo s 

prilagojenim programom dosegli vsaj minimalne standarde. Za vsakega otroka je 

potrebno program individualizirati. Individualiziran program vključuje 

prilagoditev oblik dela, način izvajanja strokovne pomoči in prilagoditev 

preverjanja oziroma ocenjevanja. Pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 

oddelek moramo biti pozorni na pozitivno ozračje, saj je za te otroke pomembno, 

da se čutijo varne in sprejete, ker je to pogoj za vzpostavitev socialnih stikov in 

komunikacije. Na šolah z otroki s posebnimi potrebami mora sodelovanje s starši 

potekati na treh ravneh, kar vključuje sodelovanje s starši otrok, ki obiskujejo isto 

šolo, sodelovanje s starši otrok, ki obiskujejo isti razred ter sodelovanje s starši 

otroka s posebnimi potrebami. Za uspeh otrok ni pomembno samo sodelovanje s 

starši, ampak tudi interdisciplinarno sodelovanje strokovnih delavcev šole. 

Ravnatelj mora poskrbeti za zagotavljanje ustreznih materialnih in kadrovskih 

razmer. Strokovni delavci se vključujejo samo v delo, ki je povezano z njihovo 

strokovno usmeritvijo. Učitelj, ki ima največ stika z otrokom, ga mora dobro 

poznati in razviti pozitiven odnos do njegovih posebnih potreb. V navodilih je 

opredeljen izraz primanjkljaj na posameznem področju učenja, ta se kaže kot 

zaostanek v zgodnjem razvoju in v izrazitejših težavah na področju pomnjenja, 

pozornosti, mišljenja, koordinacije, branja ter pisanja. Pri delu z učenci s 

posebnimi potrebami je treba poskrbeti, da ti učenci sedijo čim bližje učitelju, da 
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sedijo blizu sošolcev, ki so jim pripravljeni pomagati, omogočeno jim mora biti, 

da lahko za mizo sedijo sami. V učilnici naj bo prostor, ki omogoča individualnost 

in prostor za tehnične pripomočke, ki naj bo vseskozi na istem mestu. Učencem s 

posebnimi potrebami mora biti omogočen tudi umik iz učilnice v nek drug 

prostor, naj bo to knjižnica ali telovadnica. Učenci s PPPU lahko predavanja 

učitelja posnamejo, za pisanje lahko uporabljajo računalnike, učni in tehnični 

pripomočki jim morajo biti prilagojeni. Pomembno je, da imajo učenci s PPPU 

dovolj časa, da ne čutijo časovne obremenitve. Ti učenci potrebujejo kombinacijo 

različnih metod in pristopov, ki omogočajo najboljše dosežke, dejavnosti, v katere 

so vključeni, morajo biti dobro strukturirane. Naloga učitelja je, da domače naloge 

prilagodi tako, da jih bodo učenci rešili čim bolj samostojno, poudarek naj bo na 

kvaliteti in ne kvantiteti. Domače naloge mora učitelj tudi dosledno preverjati. 

Prilagoditi je potrebno tudi preverjanje oziroma ocenjevanje z vidika organizacije, 

časa reševanja, prostorskih pogojev, rabe tehničnih pripomočkov, načina 

posredovanja učiteljevih vprašanj in načina posredovanj učenčevih odgovorov. 
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2.3.1.4 Smernice za izobraževanje učencev tujcev v vrtcih in osnovnih šolah  

 

Smernice za izobraževanje učencev tujcev v vrtcih in osnovnih šolah so bile 

sprejete na 123. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje, 18. 

6. 2009. Novak idr. (2009) so opisali Slovenijo kot križišče poti in prav zaradi 

tega se na našem območju povečuje število otrok tujcev, beguncev, ki se 

vključujejo v slovenski vzgojno - izobraževalni sistem. Analize kažejo, da učenci 

tujci težje sledijo dogajanju v šoli. In kdo sploh so tujci? Tujci so osebe brez 

slovenskega državljanstva. Med najpomembnejše cilje izobraževanja tujcev 

spadajo zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika - ne glede na spol, 

veroizpoved, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in 

sodelovanje z drugimi. Opisana so splošna načela, npr. načelo največje koristi 

otroka, načelo pravice do sodelovanja, načelo pravice do informiranosti … in 

specifična načela, npr. načelo odprtosti, načelo enakih možnosti, načelo aktivnega 

učenja, načelo sodelovanja s starši … Za učinkovito prilagajanje vzgojno - 

izobraževalnega dela otrokom tujcev je potrebno smiselno upoštevati nekatere 

pristope, kot so na primer: prilagoditev ocenjevanja, organizirano učenje 

slovenskega jezika, priprava individualiziranega programa, uporaba ustreznih 

pripomočkov, vključitev otroka tujca v razred, kjer so najboljši pogoji za učenje 

slovenščine, spremljanje in vodenje otrokove mape dosežkov, spodbujanje 

medvrstniške pomoči, učenje slovenščine, za katerega skrbijo vsi strokovni 

delavci šole, uporaba ustreznih gradiv … 
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2.4 EKSPERIMENTALNO DELO PRI POUKU KEMIJE 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (b.d.) je eksperiment opredeljen kot 

znanstveni postopek, s katerim se nekaj ugotovi ali dokaže. V učnem načrtu 

(Bačnik idr., 2011) je zapisano, da je eksperimentalno delo pomemben del pouka 

kemije, saj učenci s tem pridobivajo nova znanja in potrjujejo obstoječe 

zakonitosti. V šoli se uporabljajo različne oblike eksperimentalnega dela, ki se 

med seboj ločijo glede na vrsto izvedbe, vendar so pri učiteljih najbolj priljubljeni 

demonstracijski eksperimenti, individualno ali skupinsko eksperimentalno delo 

učencev (Wissiak in Glažar, 2001). 

 

2.4.1 EKSPERIMENTALNO DELO V UČNEM NAČRTU ZA KEMIJO V 

OSNOVNI ŠOLI  

 

V učnem načrtu so med splošnimi cilji zapisane naravoslovno-matematične 

kompetence (zmožnosti), med katere spada tudi razvijanje eksperimentalno-

raziskovalnega pristopa, ki vključuje različne komponente (navajanje na izbiro in 

uporabo primerne ter varne opreme, opredelitve dejavnikov eksperimenta, 

razlikovanje med konstantami in spremenljivkami ter poznavanje kontrolnih 

poskusov, presojanje dobljenih rezultatov, navajanje na argumentirano sklepanje) 

(Bačnik idr., 2011). 

Med standardi znanja je zapisano, kaj učitelj upošteva, ko oblikuje kriterije za 

ocenjevanje in preverjanje znanja. Standardi znanj, ki se navezujejo na 

eksperimentalno delo, so: 

- učenec obvlada osnovne eksperimentalne tehnike, kamor spadajo: 

segrevanje, merjenje prostornine s pomočjo merilnega valja, tehtanje z 

digitalno tehtnico in izvajanje eksperimentov, 

- učenec sistematično in natančno opazuje, zbira, beleži ter ureja podatke 

zbrane med eksperimentalnim delom in oblikuje sklepe, 

- učenec opredeli spremenljivke, ki jih je potrebno spremljati med 

eksperimentom, 
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- učenec si zastavlja raziskovalna vprašanja in načrtuje potek eksperimenta, 

- učenec opiše potek, opažanja in ugotovitve demonstracijskega ali 

samostojnega eksperimentalnega dela, 

- učenec zna odgovorno ravnati s snovmi v skrbi za zdravje in okolje 

(Bačnik idr., 2011). 

V učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli (Bačnik idr., 2011) so zapisani 

minimalni standardi, ki jih morajo učenci doseči in so potrebni za napredovanje v 

višji razred. Kljub temu da si lahko učitelj avtonomno razporeja vrstni red 

obravnavanih tem/sklopov, je njegov glavni cilj, da učenci v skladu s svojimi 

individualnimi sposobnostmi dosežejo čim višjo raven znanja. Minimalni 

standardi, ki vključujejo eksperimentalno delo, so: 

- učenec zna opazovati, opisovati in izvajati preproste kemijske 

eksperimente in iz opažanj izpeljati osnovne ugotovitve, 

- učenec obvlada osnovne eksperimentalne tehnike, ki so segrevanje, 

merjenje prostornine s pomočjo merilnega valja in tehtanje z digitalno tehtnico, 

- učenec zna odgovorno ravnati s snovmi v skrbi za zdravje in okolje. 

 

2.4.2 IZVAJANJE EKSPERIMENTALNEGA DELA V OSNOVNI ŠOLI 

 

V šolskem kemijskem laboratoriju so eksperimentalne vaje praviloma vnaprej 

pripravljene, pri njihovem načrtovanju pa se uporabijo snovi, ki niso »nevarne«, 

vse kemikalije se načeloma uporabljajo v manjših količinah in se z njimi pravilno 

rokuje, vseeno pa je treba učence dosledno opozarjati na varno delo s specifičnimi 

kemikalijami, ki se uporabljajo pri eksperimentalni vaji in s tem povezano 

uporabo osebne varovalne opreme, poznavanje piktogramov za nevarne snovi, 

zbiranje odpadnih kemikalij (Ferk Savec in Košenina, 2012). Naloga in 

odgovornost učitelja je, da poskrbi za varnost pri delu s kemikalijami, pri tem 

morajo učitelj in učenci upoštevati navodila za delo z nevarnimi snovmi. Pred 

eksperimentalnim delom mora učitelj učencem podati navodila za ravnanje z 

nevarnimi snovmi. Opozoriti jih mora tudi na H stavke (stavki o nevarnosti) in P 

stavke (previdnostni stavki), ki se nahajajo na embalaži kemikalij in običajno tudi 

na plakatu v razredu. Pomembno je, da so učenci seznanjeni o nevarnosti, do 
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katere lahko privede mešanje različnih nevarnih snovi (Porekar Kacafura, 2015). 

Učitelj mora učence seznaniti tudi z varnim odstranjevanjem kemikalij v za to 

namenjene odpadne posode. Ob tem morajo biti pozorni na navodila, ki se 

nahajajo na varnostnih listih kemikalij (Williamson in Masters, 2011). Raziskave 

kažejo, da je pri izvedbi eksperimentalnega dela v šolskem kemijskem 

laboratoriju bistveno, da učitelj dosledno upošteva ukrepe za varno delo in se 

zaveda, da je učencem s svojim ravnanjem zgled (Ferk Savec in Košenina, 2013). 

 

2.4.3 OBLIKE EKPERIMENTALNEGA DELA PRI POUKU KEMIJE 

 

Temeljna učna metoda pouka kemije je eksperimentalno delo, ki ga lahko 

kombiniramo z drugimi aktivnimi oblikami poučevanja. Za uresničevanje ciljev 

učnega načrta je učitelj povsem avtonomen pri izboru eksperimentov. Učitelj 

lahko razširi eksperimentalno delo tudi s pomočjo terenskega dela ali uporabo 

informacijsko komunikacijske tehnologije. Če so eksperimenti nevarni, 

dolgotrajni ali dragi, lahko eksperimentalno delo dopolni ali nadomesti s posnetki 

eksperimentov. Pri pouku kemije ima eksperimentalno delo dvojno vlogo, 

uporablja se pri obravnavi kemijskih pojmov na podlagi eksperimentalnih opažanj 

ali za preverjanje teorij. V okviru eksperimentalnega dela pri pouku kemije 

poznamo dve osnovni obliki, in sicer samostojno eksperimentalno delo učencev in 

demonstracijsko eksperimentalno delo. Večji pomen se pripisuje samostojnemu 

eksperimentalnemu delu, ki se lahko izvaja kot skupinsko delo, delo v dvojicah ali 

kot individualno delo (Bačnik idr., 2011). 

 

Shema 1: Vrste eksperimentalne dela (Glažar, 2006, str. 122) 

EKSPERIMENTALNO 
DELO 

Demonstracije eksperimentov 

Učitelj Učenec + učitelj Učenec 

Samostojno delo učencev 

Delo v 
skupini 

Individualno 
delo 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta Ksenija Nerat; diplomsko delo 

-18- 

Glažar (2006) je zapisal, da naj bi bilo demonstracijsko eksperimentalno delo 

sestavni del vsake razlage pri kemiji, ki lahko poteka v izvedbi učitelja samega ali 

ob pomoči učenca ali pa to izvaja učenec sam ob pomoči učitelja. Za 

demonstracijo je potrebno izbrati eksperimente, pri katerih so spremembe 

vizualno zaznavne. Avtor (Glažar, 2006) je opozoril tudi na didaktična pravila, ki 

morajo biti upoštevana in ta so: 

- povezovanje opažanj in rezultatov pri eksperimentalnih vajah s teorijo 

(eksperiment izhaja iz teorije ali na osnovi eksperimenta izpeljemo teorijo), 

- po vsaki eksperimentalni vaji se je potrebno prepričati, ali so učenci opazili 

bistvene spremembe, 

- eksperimentalna vaja naj bo razdeljena na več stopenj, ki jih učenci 

posebej obravnavajo in na koncu med seboj povežejo, 

- sama izvedba eksperimentalne vaje mora biti pravilna in zato tudi varna, 

- učenci morajo poznati osnovni kemijski pribor, ob eksperimentalnem delu 

morajo pridobiti ročne spretnosti za pravilno izvajanje. 

2.4.3.1 Demonstracijsko eksperimentalno delo 

 

Demonstracijsko eksperimentalno vajo pripravi in izvaja učitelj ali učenec 

demonstrator. Naloga učencev ob tem je opazovanje, ugotavljanje in sklepanje. Ta 

oblika dela je lahko motivacija, lahko je prikaz pojavov kot osnova za obravnavo 

ali preverjanje zakonitosti. Kar učitelj prikaže, mora biti dobro vidno in brez 

motečih dejavnikov, zato učitelj običajno demonstracijsko eksperimentalno vajo 

izvaja za katedrom. Podrobnosti, ki jih ni moč videti z razdalje, je potrebno 

povečati, na primer s pomočjo kamere ali projekcije. Učitelj lahko učence tudi 

povabi h katedru. Učitelj učence predhodno opozori, čemu naj posvetijo več 

pozornost. Če je potrebno, učitelj eksperimentalno vajo tudi ponovi 

(Demonstracijski eksperiment, b.d.). 
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2.4.3.2 Samostojno eksperimentalno delo učencev 

 

Ker učenci eksperimentalno vajo izvajajo sami, je to aktivna oblika učenja, saj ob 

tem rešujejo problem ali nalogo. Ta oblika eksperimentalnega dela nosi velik 

spoznavni in vzgojni pomen. To obliko dela lahko učenci izvajajo samostojno, v 

dvojicah ali v skupinah, ki so lahko homogene ali heterogene. Naloga učitelja ob 

tem je, da učence vodi, nadzoruje in jim pomaga, ko je to potrebno. Vsi učenci ob 

koncu samostojnega eksperimentalnega dela sodelujejo pri skupni analizi, kjer se 

oblikujejo zaključki in sklepi o izvedeni eksperimentalni vaji (Demonstracijski 

eksperiment, b.d.).  

V slovenskih šolah izvedene raziskave z namenom preučevanja učinkovitosti 

samostojnega eksperimentalnega dela učencev v primerjavi z demonstracijskim 

eksperimentom pri pouku kemije govorijo v prid demonstracijski izvedbi, saj so 

učenci pri tej obliki izkazali kakovostnejše in trajnejše znanje kemije. Zanimivo 

je, da je ob tem večina učencev v intervjujih po eksperimentalnem delu izjavila, 

da raje samostojno izvajajo eksperimente kot opazujejo učiteljev demonstracijski 

eksperiment (Logar in Ferk Savec, 2011). Slednje nakazuje, da je pomembno, da 

učitelj pri pouku kemije smiselno uporablja obe obliki eksperimentalnega dela. 
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2.4.4 UČNO GRADIVO ZA EKSPERIMENTALNO DELO  

 

Za spremljanje eksperimentalne vaje je potrebno pripraviti delovne liste, kamor 

učenci zapisujejo opažene spremembe in opravijo naloge, ki so povezane z 

opažanji pri izvedeni eksperimentalni vaji. S tem preverjamo njihovo sposobnost 

opazovanja in razumevanja sprememb. Kadar se v razredu izvaja skupinsko ali 

individualno eksperimentalno delo, je potrebno za vsako eksperimentalno vajo 

pripraviti delovni list za učence in navodila za učitelja. Delovni list za učence 

mora vsebovati: 

- uvod, 

- nalogo, 

- potrebščine (pribor in snovi), 

- potek dela in napotke za varno delo, 

- opažanja in rezultate (vprašanja ali naloge/izpolnjevanje tabel) (Glažar, 

2006). 

Učiteljeva navodila naj vsebujejo: 

- potrebno predznanje učencev, 

- potrebne laboratorijske veščine in spretnosti učencev, 

- napotke za izvedbo vaje z napotki za varno delo, 

- opis pribora in snovi ter posebna priporočila, 

- napotke za vodenje poskusa učencev, 

- aktivnost po zaključeni vaji (Glažar, 2006). 
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2.5 UČNA DIFERENCIACIJA PRI KEMIJSKEM 

EKSPERIMENTALNEM DELU 

 

Učenci iste starosti se med seboj zelo razlikujejo. Imajo različne hobije, osebnost, 

interese, sposobnosti. V razredu, kjer ni diferenciacije, so v ospredju le skupne 

lastnosti in podobnosti otrok. V diferenciranem razredu se v ospredje postavijo 

razlike med otroki in te postanejo pomemben element učenja in poučevanja 

(Tomlison, 2001). 

Shema 2 prikazuje navodila za uspešno diferenciacijo v razredu, pri čemer je za 

uspešnost procesa diferenciacije potrebno upoštevati splošne principe 

diferenciacije, med katere sodijo spodbujanje učencev, stalno ocenjevanje, 

prilagodljivost skupin, kvaliteten kurikulum in ustvarjanje skupnosti.  

 

Shema 2: Principi diferenciacije (DiferentiationCentral, 2010) 

 

 

 

 

DIFERENCIACIJA 

Odziv učitelja na otrokove potrebe  

Splošni principi diferenciacije 

Kvaliteten 
kurikulum 

Spodbujanje 
Prilagodljive 

skupine 
Stalno 

ocenjevanje 
Ustvarjanje 
skupnosti 
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Učitelj lahko učno diferenciacijo izvede na različne načine in diferencira proces 

vzgoje in izobraževanja preko vsebine, procesov, izdelka in učnega okolja (Shema 

3). 

 

Shema 3: Možnosti diferenciacije s strani učitelja (DiferentiationCentral, 2010) 

 

Za učno diferenciacijo so bistvene lastnosti učencev, predvsem njihova 

pripravljenost, interes in njihov učni stil (Shema 4). 

 

Shema 4: Učenčeve lastnosti (DiferentiationCentral, 2010) 

 

Skvarč (b.d., str 13-14) zapiše, da naj učenci v okviru eksperimentalnega dela 

izvajajo iste ali podobne eksperimente, s katerimi izpolnijo isti učni cilj. 

Eksperimenti naj se razlikujejo v: 

- obsegu (različno število vzorcev, različno število korakov izvajanja), 

- stopnji vodenja (natančnost navodil za izvedbo in opazovanje, stopnja 

usmerjenja), 

- zahtevnost nalog in vprašanj, na katera odgovarjajo učenci, 

- cilju naloge (preverjanje zakonitosti, reševanje problema), 

- zahtevanih spretnostih in veščinah (načrtovanje eksperimenta, sestavljanje 

aparature, poznavanje laboratorijskega inventarja), 

Učitelj lahko diferencira preko  

vsebine procesa izdelka učnega okolja 

Učenčeve lastnosti 

Pripravljenost Interes Učni stil 
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- strukturiranju navodil (način podajanja izvedbe eksperimenta; tekstovno, 

shema, slike). 

Učenci lahko izvajajo povsem različne dejavnosti, ki se navezujejo na isti učni 

cilj, vendar s tem razvijajo raznolika procesna znanja. Obstaja tudi možnost, da 

izvajajo povsem različne dejavnosti, ki so vezane na različne cilje (Skvarč, b.d.). 
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3. PRAKTIČEN DEL NALOGE 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA NALOGE IN IZPELJAVA HIPOTEZ 

 

Ideja o diferenciaciji in individualizaciji pri pouku ni nova, je pa še zmeraj in tudi 

čedalje bolj aktualna glede na delež učencev (v šolskem letu 2012/13 otroci z 

učnimi težavami, ki so vključeni v redne programe osnovne šole, predstavljajo 6,5 

% celotne osnovnošolske populacije)(Statistični urad Republike Slovenije, 2014) 

z učnimi težavami, ki so vključeni v redne šole, prav tako so v istih razredih 

učenci (v Sloveniji je za nadarjene spoznana četrtina šolarjev)(Juriševič, 2012), ki 

so prepoznani kot nadarjeni. Iz navedenega je razvidna nujnost diferenciacije in 

individualizacije pri pouku na vseh ravneh izobraževanja. Na mnogih predmetnih 

področjih so možnosti za učno diferenciacijo in individualizacijo že zelo 

razdelane in utečene, v okviru predmetnega področja kemija pa je na tem področju 

odprtih še veliko izzivov. 

Glede na opredeljeni problem so bili v praktičnem delu diplomske naloge 

zastavljeni naslednji cilji:  

1. Izbor primernih eksperimentov za izhodišče učne diferenciacije 

eksperimentalnega dela učencev na tri diferencirane izvedbe eksperimentalne 

vaje - glede na predvideno število izvedenih poskusov, zahtevnost nalog 

delovnega lista ter stopnjo učiteljevega vodenja učencev pri izvedbi 

eksperimentalnega dela na primeru izbrane vsebine, primerne za 

osnovnošolsko raven poučevanja kemije.  

2. Optimizacija eksperimentalnega dela v šolskem kemijskem laboratoriju. 

3. Razvoj učnih gradiv v podporo diferenciranim izvedbam eksperimentalne 

vaje - navodila za učitelja in delovni list za učenca. 
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V diplomski nalogi so bile postavljene naslednje hipoteze: 

1. hipoteza: V okviru eksperimentalne vaje z izbrano vsebino za pouk kemije v 

osnovni šoli je mogoče načrtovati učno diferenciacijo samostojnega 

eksperimentalnega dela učencev.  

2. hipoteza: V okviru eksperimentalne vaje z izbrano vsebino za pouk kemije v 

osnovni šoli je mogoče razviti učiteljeva navodila za učno diferenciacijo 

samostojnega eksperimentalnega dela učencev.  

3. hipoteza: V okviru eksperimentalne vaje z izbrano vsebino za pouk kemije v 

osnovni šoli je mogoče razviti delovne liste za učence, namenjene različnim 

skupinam glede na raven učne diferenciacije samostojnega eksperimentalnega 

dela učencev.  

 

3.2 METODE DELA 

 

V diplomskem delu je bila uporabljena metoda analize dokumentov (učni načrt za 

kemijo v osnovni šoli, znanstveni članki, strokovne knjige, veljavni učbeniki za 

osnovno šolo, smernice za izobraževanje učencev tujcev v vrtcih in osnovnih 

šolah, navodila za delo z učenci s PPPU, koncept dela na področju učnih težav v 

osnovni šoli, dokument za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci) ter 

eksperimentalno delo z optimizacijo eksperimentalne vaje v laboratoriju (izbor 

ustrezne eksperimentalne vaje, načrtovanje laboratorijskega eksperimentalnega 

dela, razvoj in optimizacija, izvedba eksperimentalne vaje, sinteza rezultatov in 

razvoj učnih gradiv - učiteljeva navodila in delovni listi za učence). 

 

3.3 IZVEDBA  

 

Najprej smo preučili literaturo s področja diferenciacije in individualizacije, nato 

še s področja eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli. Sledila je 

izbira ustrezne eksperimentalne vaje kot izhodišče učne diferenciacije 
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eksperimentalnega dela. Praktični del diplomske naloge sem opravljala v 

laboratoriju Pedagoške fakultete v Ljubljani, kjer je bila izbrana eksperimentalna 

vaja izvedena in optimizirana. Nato je sledila sinteza pridobljenih rezultatov in 

glede na to tudi razvoj diferenciranih učnih gradiv – učiteljeva navodila in delovni 

listi za učence, ki so diferencirani na tri ravni: za učence z učnimi težavami, za 

povprečne učence in za nadarjene učence. 

 

3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

3.4.1 ANALIZA UČNEGA NAČRTA ZA KEMIJO  

 

Izbrana eksperimentalna vaja bi se glede na veljavni učni načrt za kemijo v 

osnovni šoli (Bačnik idr., 2011) lahko uporabila pri naslednjih vsebinskih sklopih, 

kjer bi se udejanjili izbrani operativni cilji: 

 

1. Vsebinski sklop: KEMIJSKE REAKCIJE 

 

Operativni cilji  

Učenci:  

 - znajo prepoznavati kemijske spremembe, 

 - razumejo kemijske spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot snovne 

in energijske spremembe, 

 - opredelijo reaktante in produkte kemijske reakcije, 

 - spoznajo kemijske enačbe kot zapise kemijskih reakcij in poznajo pravila 

za urejanje kemijskih enačb. 

 

2. Vsebinski sklop: KISLINE, BAZE IN SOLI 

 

Operativni cilji  

Učenci:  

 - z uporabo indikatorjev razlikujejo med kislimi, bazičnimi in nevtralnimi 

snovmi iz svojega okolja, 
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 - uporabljajo pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti in bazičnosti 

raztopin, 

 - spoznajo reakcijo nevtralizacije na preprostih primerih in poimenujejo 

produkte, 

 - opredelijo pojme raztopina, topnost snovi, koncentracija, 

 - znajo izračunati masni delež topljenca v raztopini in ga izraziti v 

odstotkih. 

 

3. Vsebinski sklop: KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 

 

Operativni cilji  

Učenci:  

- proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih spojin in jih povežejo 

z uporabo v življenju in industriji, 

- v zapisu spojin prepoznajo karboksilno funkcionalno skupino. 

 

V učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli (Bačnik idr., 2011) je diferenciacija 

upoštevana pri zapisu minimalnih standardov, ki so potrebni za napredovanje v 

višji razred. Iz vsakega vsebinskega sklopa so izbrani le tisti operativni cilji, ki so 

nujno potrebni za razumevanje izbranega vsebinskega sklopa in za razumevanje 

nadaljnjih (kemija sodi med vede, kjer je pomembno razvijanje vertikale znanja). 

Učni načrt (Bačnik idr., 2011) predpisuje, da se pouk kemije prilagaja v vseh 

fazah, torej v fazi načrtovanja, organizacije, izvedbe in pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Izvaja se naj kot notranja diferenciacija v različnih izvedbenih 

oblikah.  
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3.4.2 PREDSTAVITEV RAZVITIH UČNIH GRADIV 

 

3.4.2.1 Učiteljeva navodila za izbrano eksperimentalno vajo 

 

NASLOV VAJE 

Ali razmerje reaktantov vpliva na količino produktov? 

KLJUČNI POJMI 

Kemijska reakcija, reaktanti, produkti. 

STOPNJA 

Izbrana eksperimentalna vaja je primerna za osnovno šolo. Vključimo jo v 

vsebinski sklop kemijske reakcije. 

CILJI  

Cilji za 1. skupino – učenci z učnimi težavami : 

- opredelijo reaktante in produkte kemijske reakcije, 

- razumejo kemijske spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot snovne 

in energijske spremembe, 

- znajo prepoznavati kemijske spremembe, 

- znajo opazovati, opisovati in izvesti preproste poskuse ter iz opažanj 

izpeljati osnovne ugotovitve, 

- obvladajo osnovne eksperimentalne tehnike (merjenje prostornine - merilni 

valj, tehtanje z digitalno tehtnico) in izvajajo poskuse (eksperimente), 

- znajo varno in odgovorno ravnati s snovmi v skrbi za zdravje in okolje 

(kemijska varnost). 

Cilji za 2. skupino – povprečni učenci: 

- opredelijo reaktante in produkte kemijske reakcije, 

- razumejo kemijske spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot snovne 

in energijske spremembe, 

- znajo prepoznavati kemijske spremembe, 
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- obvladajo osnovne eksperimentalne tehnike (merjenje prostornine - merilni 

valj, tehtanje z digitalno tehtnico) in izvajajo poskuse (eksperimente), 

- sistematično in natančno opazujejo, zbirajo, beležijo in urejajo podatke 

zbrane pri eksperimentalnem delu, razberejo in posplošijo soodvisnosti 

oziroma oblikujejo zaključke/sklepe, 

- pri opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporabljajo osnovno 

kemijsko strokovno terminologijo, 

- znajo varno in odgovorno ravnati s snovmi v skrbi za zdravje in okolje 

(kemijska varnost). 

Cilji za 3. skupino – nadarjeni učenci : 

- opredelijo reaktante in produkte kemijske reakcije, 

- razumejo kemijske spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot snovne 

in energijske spremembe, 

- znajo prepoznavati kemijske spremembe, 

- spoznajo kemijske enačbe kot zapise kemijskih reakcij in poznajo pravila 

za urejanje kemijskih enačb, 

- obvladajo osnovne eksperimentalne tehnike (merjenje prostornine - merilni 

valj, tehtanje z digitalno tehtnico) in izvajajo poskuse (eksperimente), 

- sistematično in natančno opazujejo, zbirajo, beležijo in urejajo podatke 

zbrane pri eksperimentalnem delu, razberejo in posplošijo soodvisnosti 

oziroma oblikujejo zaključke/sklepe, 

- opredelijo spremenljivke, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi poskusa, 

- zastavljajo raziskovalna vprašanja in načrtujejo poskus, 

- opišejo oziroma argumentirano predstavijo potek, opažanja in ugotovitve 

samostojnega eksperimentalnega dela oziroma demonstracijskih poskusov, 

- pri opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporabljajo osnovno 

kemijsko strokovno terminologijo, 

- znajo varno in odgovorno ravnati s snovmi v skrbi za zdravje in okolje 

(kemijska varnost), 

- znajo izračunati masni delež topljenca v raztopini in ga izraziti v odstotkih. 
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PREDZNANJE 

Učenci so sposobni podatke, pridobljene z eksperimentalno vajo, vnašati v tabele 

in te podatke analizirati. Učenci morajo poznati osnovni laboratorijski inventar. 

Učenci morajo obvladati osnovne eksperimentalne tehnike - tehtanje z digitalno 

tehtnico in merjenje prostornine s pomočjo merilnega valja. Učenci znajo zapisati 

urejeno kemijsko enačbo za potek kemijske reakcije in v njej prepoznati produkte 

in reaktante dane kemijske reakcije. 

NAČIN IZVEDBE 

Učence razdelimo v tri izvedbene skupine, z različnimi navodili za izvajanje 

eksperimentalne vaje (skupine bodo oblikovane glede na učiteljeve izkušnje z 

učenci in seznanjenostjo z njihovimi sposobnosti in predznanjem učencev). 

Predvidene skupine: 1. skupina - učenci z učnimi težavami, 2. skupina - povprečni 

učenci, 3. skupina - nadarjeni učenci. Znotraj navedenih treh skupin bodo učenci 

delali v parih. 

ČAS 

Ena šolska ura. Večina časa je namenjena samostojnemu eksperimentalnemu delu. 

ZAŠČITA 

Učenci morajo nositi haljo/predpasnik, zaščitna očala in zaščitne rokavice. Po 

končanem eksperimentalnem delu kemikalije zavržemo v za to pripravljeno 

odpadno posodo.  

 

Reagenti Piktogrami 

Ocetna kislina, CH3COOH (aq)  

(SIGMA-ALDRICH, Acetic acid 

solution, 2016) 

Natrijev hidrogenkarbonat, NaHCO3 (s) / 
Tabela 1: Znaki za nevarne snovi 
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POTREBŠČINE 

- 7 plastenk (0,5 L). 

- 7 neuporabljenih balonov. 

- Steklen lij. 

- 6 urnih stekel. 

- Merilni valj. 

- Spatula.  

- Vrvica (50 cm). 

- Meter.  

- Tehtnica.  

- Flomaster.  

REAGENTI 

- Soda bikarbona, NaHCO3 (s). 

- 9 % kis za vlaganje, CH3COOH (aq). 

VODENJE LABORATORIJSKE AKTIVNOSTI 

Pogovor pred vajo: 

z učenci pred eksperimentalno vajo najprej 

ponovimo postopek merjenja prostornine s 

pomočjo merilnega valja. Ko neko tekočino 

nalijemo v merilni valj, se njena gladina 

usloči in to krivuljo imenujemo meniskus. 

Natančno meritev izvedemo tako, da merilni 

valj postavimo na ravno podlago in odčitamo 

prostornino tekočine pri meniskusu. 

Ponovimo tudi pravilno izvedbo tehtanja. Ko 

tehtnico prižgemo, počakamo, da se na 

ekranu pojavijo samo ničle, nato na tehtnico 

postavimo urno steklo in pritisnemo gumb tara. Zopet so na ekranu samo 

ničle in sedaj lahko natehtamo zahtevano količino snovi. Z učenci ponovimo, 

kaj je to kemijska reakcija. Reaktanti so snovi, ki v kemijsko reakcijo 

Slika 1: Meniskus (lasten vir) 
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vstopajo, produkti pri kemijski reakciji nastajajo. Smer spremembe prikažemo 

s puščico.  

REAKTANTI 

Pri kemijski reakciji se nekatere kemijske vezi med gradniki prekinejo in 

nastanejo nove kemijske vezi med gradniki produktov. Da je potekla kemijska 

reakcija, lahko spremljamo na podlagi zanesljivih podatkov in eden izmed njih 

je nastajanje plinastih produktov, ki se pojavijo v obliki mehurčkov. Učencem 

povemo, da je kemijsko ime kisa za vlaganje ocetna ali etanojska kislina ter, 

da je kis 9 % raztopina te kisline. Kemijsko ime sode bikarbone je natrijev 

hidrogenkarbonat.  

Učence opozorimo tudi na pripravo kontrolnega poskusa (v plastenko s kisom 

vsujemo sodo bikarbono iz balona in opazujemo, kaj se dogaja in v prazno 

plastenko vsujemo sodo bikarbono in opazujemo, kaj se dogaja z balonom). 

INTERAKCIJA UČITELJ - UČENEC 

Učence pri samostojnem eksperimentalnem delu opazujemo in jih opozarjamo 

na varno delo. Opozorimo jih tudi na sprotno zapisovanje rezultatov. Učencem 

ne povemo, kakšne rezultate pričakujemo, niti ne komentiramo njihove 

pravilnosti. Če učenci potrebujejo pomoč, jih dodatno usmerjamo. Ko učenci 

končajo z delom, jih opomnimo na odstranjevanje odpadnih snovi in na 

počiščen delovni prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTI 
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SLIKE POTEKA EKSPERIMENTA 

 Slika 2: Tehtanje natrijevega hidrogenkarbonata (lasten vir) 

 Slika 3: Prenos natrijevega hidrogenkarbonata v balon (lasten vir) 

 Slika 4: Priprava plastenke z balonom (lasten vir) 

 Slika 5: Potek reakcije (lasten vir) 

 Slika 6: Rezultati reakcij (lasten vir) 
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 Slika 7: Natrijev hidrogenkarbonat (lasten vir) 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Iz rezultatov lahko razberemo, da pri večji količini sode bikarbone nastane več 

produkta - plina, ki napolnjuje balon; to je razvidno iz obsega balonov (večji 

kot je obseg balona, več je nastalega plina pri kemijski reakciji). Povečevanje 

obsega balona se pri eksperimentalni vaji ustavi, zato ker ne reagira več ves 

natrijev hidrogenkarbonat, namreč dodan je v prebitku. 

Številka 

plastenke 

Volumen 

kisa 

[mL] 

Masa sode 

bikarbone 

[g] 

Obseg 

balona [cm] 

1 45 2 24 

2 45 4 37 

3 45 6 46 

4 45 8 46 

5 45 10 46 

Kontrolni 

poskus 1 
45 0 

Ni 

spremembe 

Kontrolni 

poskus 2 
0 2 

Ni 

spremembe 

Tabela 2: Zbirna tabela rezultatov 
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ODGOVORI NA VPRAŠANJA  

1. Za delovni list za: 1. skupino - učenci z učnimi težavami 

1. Kaj opazite, ko stresete sodo bikarbono (natrijev hidrogenkarbonat) iz 

balona v plastenko s kisom? 

Ko stresemo sodo bikarbono iz balona v plastenko s kisom, opazimo v plastenki 

mehurčke. 

 

2. Kaj na podlagi tega sklepate? 

Sklepam, da je potekla kemijska reakcija. 

 

3. Katera snov v kisu povzroči kemijsko reakcijo? 

Snov v kisu, ki povzroči kemijsko reakcijo, je ocetna kislina/etanojska kislina. 

 

4. Povežite levi stolpec z desnim. V pomoč vam je spodaj zapisana enačba 

kemijske reakcije. 

 

Natrijev hidrogenkarbonat + etanojska kislina → voda + ogljikov dioksid + natrijev etanoat 

 

REAKTANTI  
Natrijev 

hidrogenkarbonat 

Ogljikov dioksid 

PRODUKTI 
Natrijev etanoat 

Etanojska kislina 

Voda 

Tabela 3: Poveži 

5. Kdaj je bil obseg balona največji in kdaj najmanjši? 

Obseg balona je največji, ko v 45 mL kisa vsujemo 10 g sode bikarbone in 

najmanjši, ko v 45 mL kisa vsujemo 2 g sode bikarbone. 
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6. Vstavite besedo večji/manjši. 

Večje kot je razmerje reaktantov, večja je količina produktov in večji je obseg 

balona.  

2. Za delovni list za: 2. skupino - povprečni učenci 

1. Zakaj potrebujemo kontrolna poskusa? 

Kontrolna poskusa potrebujemo, kot dokaz, da kis brez natrijevega 

hidrogenkarbonata ne sproži reakcije in tudi obratno ne, torej natrijev 

hidrogenkarbonat brez kisa ne sproži reakcije. 

 

2. Kaj opazite, ko stresete natrijev hidrogenkarbonat (sodo bikarbono) iz 

balona v plastenko s kisom? 

Ko stresemo natrijev hidrogenkarbonat iz balona v plastenko s kisom, opazimo 

v plastenki mehurčke. 

 

3. Zakaj se baloni napihnejo? 

Baloni se napihnejo, ker v plastenki poteče kemijska reakcija, pri kateri 

nastaja plin. 

 

4. Katera snov v kisu povzroči kemijsko reakcijo? 

Kemijsko reakcijo povzroči etanojska kislina/ocetna kislina, saj je kis 9 % 

raztopina te kisline. 

 

5. Zapišite, katere snovi so pri reakciji: 

REAKTANTI: etanojska kislina in natrijev hidrogenkarbonat. 

PRODUKTI: natrijev etanoat, voda in ogljikov dioksid. 

 

6. Zakaj se obseg balonov povečuje? 

Obseg balonov se povečuje, ker je razmerje reaktantov večje in je zato količina 

nastalih produktov večja. 

 

7. Če v plastenki 5 pogledate dno, vidite belo snov. Kaj bi to lahko bilo? 

Ta bela snov je natrijev hidrogenkarbonat, ki ni reagiral. 
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8. Zakaj se večanje obsega balonov ustavi? 

Večanje obsega balonov se ustavi, ker se pri reakciji ne porabi več ves dodan 

natrijev hidrogenkarbonat. 

 

9. Kaj se dogaja s količino produktov in obsegom balona, če se razmerje 

reaktantov povečuje? 

Če se razmerje reaktantov povečuje, se povečuje tudi količina nastalih 

produktov in s tem tudi obseg balona.  

3. Za delovni list za: 3. skupino - nadarjeni učenci 

1. Zakaj potrebujemo kontrolna poskusa? 

Kontrolna poskusa potrebujemo, da dokažemo, da kis brez natrijevega 

hidrogenkarbonata ne sproži reakcije in tudi obratno ne, torej natrijev 

hidrogenkarbonat brez kisa ne sproži reakcije. 

 

2. Oglejte si dna plastenk in presodite ali so kakšne razlike med njimi. 

Pojasnite.  

Dna plastenk niso enaka, v nekaterih plastenkah je na dnu bela snov in to je 

natrijev hidrogenkarbonat, ki ni reagiral. 

 

3. Zakaj se večanje obsega balonov ustavi? 

Večanje obsega balonov se ustavi, ker se pri reakciji ne porabi več ves natrijev 

hidrogenkarbonat in zato ne nastaja več produktov kot v prejšnjih plastenkah, 

ko je reagiral ves. 

 

4. Zapišite simbolno in besedno enačbo kemijske reakcije, ki je potekla pri 

eksperimentalni vaji. Ne pozabite na agregatna stanja. 

CH3COOH (aq) + NaHCO3 (s) → H2O(l) + CO2 (g) + CH3COONa (aq) 

 

Etanojska kislina + natrijev hidrogenkarbonat → voda + ogljikov dioksid + natrijev etanoat 
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5. Iz rezultatov eksperimentalne vaje odčitajte, koliko natrijevega 

hidrogenkarbonata pri tej reakciji reagira. Trditev še računsko preverite s 

pomočjo množinskih razmerij. 

Pri reakciji reagira nekje med 6 in 8 g natrijevega hidrogenkarbonata. 

RAČUN: 

m (CH3COOH) = ρ V = 1050 kg/m
3  (45 10

-6
 m

3
) = 47,25 g 

imamo 9 % raztopino etanojske kisline, torej = 0,09   47,25 g = 4,25 g 

 

n(NaHCO3) = n(CH3COOH) 

n(NaHCO3) = 
  (       )

  (       )
 

n(NaHCO3) = 
      

     
 

   

 

n(NaHCO3) = 0,071 mol → množina natrijevega hidrogenkarbonata, ki 

zreagira. 

 

m(NaHCO3) = n(NaHCO3)   M(NaHCO3) =  

= 0,071 mol   84,11 
 

   
 = 5,97 g 

 

6. Zapišite izpeljano ugotovitev, s katero bi pomagali skupini kemikov, ki je 

morala ugotoviti, kako razmerje reaktantov vpliva na količino produktov. 

Z eksperimentalno vajo smo ugotovili, da večje kot je razmerje reaktantov, 

večja je količina nastalih produktov, vendar se ta količina nastalih produktov 

povečuje le, dokler reagira ves dodan natrijev hidrogenkarbonat. 

LITERATURA 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A., Godec, A. (2014). Moja prva 

kemija, učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 
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3.4.2.1.1 Delovni list za učenca 1. SKUPINA 

NASLOV 

Ali razmerje reaktantov vpliva na količino produktov? 

UVOD  

Pri kemijski reakciji se nekatere kemijske vezi med gradniki prekinejo in 

nastanejo nove kemijske vezi med gradniki produktov. Da je potekla kemijska 

reakcija, lahko spremljamo na podlagi zanesljivih podatkov in eden od njih je 

nastajanje plinastih produktov, ki se pojavijo v obliki mehurčkov. 

Kis je 9 % raztopina ocetne kisline. Je brezbarven in ima močan vonj. Uporablja 

se za odstranjevanje vodnega kamna, za vlaganje in kot začimbo. Soda bikarbona 

ali natrijev hidrogenkarbonat je bel prah. Uporablja se pri peki za rahljanje testa in 

kot zdravilo za lajšanje želodčnih težav. 

CILJI 

Ugotovite, ali razmerje reaktantov vpliva na količino produktov. 

NALOGA 

S pomočjo enostavne kemijske reakcije ugotovite, kako se spreminja količina 

produktov glede na razmerje začetnih reaktantov. 

ZAŠČITA 

Pri eksperimentalnem delu nosite zaščitno haljo/predpasnik, zaščitna očala in 

rokavice. Po končanem eksperimentalnem delu zavrzite odpadke v za to 

pripravljeno posodo. Preden zapustite delovni prostor, si umijte roke. 

Reagenti Piktogrami 

Ocetna kislina, CH3COOH (aq) 

  

Natrijev hidrogenkarbonat, NaHCO3 (s) / 
Tabela 4: Znaki za nevarne snovi 1. skupina 
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POTEK DELA 

1.) Na plastenke s flomastrom zapišite številke od ena do tri.  

2.) V merilni valj odmerite 45 mL kisa za vlaganje in ga zlijte v plastenko 

številka ena.  

 

Slika 8: Merjenje volumna (lasten vir) 

3.) Enako ponovite še za plastenki 2 in 3. 

4.) Vključite tehtnico in nanjo postavite urno steklo, nato pritisnite gumb tara; 

sedaj so na ekranu zapisane same ničle. 

5.) S pomočjo spatule na urno steklo natehtajte 2 g sode bikarbone 

(natrijevega hidrogenkarbonata). 

6.) Natehtano sodo bikarbono (natrijev hidrogenkarbonat) s pomočjo 

steklenega lija prenesite v balon, na katerega napišete 2 g. 

 

Slika 9: Steklen lij (lasten vir) 

7.) Nato na urni stekli natehtajte še ostali zahtevani količini (4 in 6 g) sode 

bikarbone (natrijevega hidrogenkarbonata) in to enako kot prej prenesite v 

naslednja balona, na katera zapišete ustrezni oznaki. 
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8.) Balone namestite na ustje plastenke in pazite, da nič sode bikarbone 

(natrijevega hidrogenkarbonata) ne gre v plastenko. 

 

Slika 10: Plastenka z balonom (lasten vir) 

9.) Posamezne balone privzdignite in stresite sodo bikarbono (natrijev 

hidrogenkarbonat) v plastenko s kisom in opazujte kaj se dogaja. 

10.) S pomočjo vrvice izmerite obseg balona na najširšem delu. 

 

Slika 11: Merjenje obsega (lasten vir) 

11.) Vrvico nato postavite ob meter in odčitajte dolžino vrvice, ki predstavlja 

obseg posameznega balona. 

12.) Izmerjeno zapišite v tabelo. 

REZULTATI 

Številka 

plastenke 

Volumen kisa 

[mL] 

Masa sode bikarbone 

(natrijevega 

hidrogenkarbonata) 

[g] 

Obseg balona 

[cm] 

1 45 2  

2 45 4  

3 45 6  

Tabela 5: Zbrani rezultati 1. skupina  
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VPRAŠANJA 

1. Kaj opazite, ko stresete sodo bikarbono (natrijev hidrogenkarbonat) iz 

balona v plastenko s kisom? 

 

 

 

2. Kaj na podlagi tega sklepate? 

 

 

 

3. Katera snov v kisu povzroči kemijsko reakcijo? 

 

 

 

4. Povežite levi stolpec z desnim. V pomoč vam je spodaj zapisana enačba 

kemijske reakcije. 

 

 Natrijev hidrogenkarbonat + etanojska kislina → voda + ogljikov dioksid + natrijev etanoat 

 

REAKTANTI 

 Natrijev 

hidrogenkarbonat 

Ogljikov dioksid 

PRODUKTI 

Natrijev etanoat 

Kis 

Voda 

Tabela 6: Naloga poveži 

5. Kdaj je bil obseg balona največji in kdaj najmanjši? 

 

 

6. Vstavite besedo večji/manjši. 

_________ kot je razmerje reaktantov, __________ je količina produktov in 

___________ je obseg balona.  
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3.4.2.1.2 Delovni list za učenca 2. SKUPINA  

 

NASLOV  

Ali razmerje reaktantov vpliva na količino produktov? 

UVOD  

Kemijska reakcija je snovna in energijska sprememba, kar pomeni, da se med 

kemijsko reakcijo spremeni vrsta snovi in energijsko stanje snovi. Da je potekla 

kemijska reakcija, lahko spremljamo na podlagi zanesljivih podatkov in to so: 

sprememba barve, povišanje ali znižanje temperature, nastajanje plina, šumenje. 

Reaktanti so snovi, ki v kemijsko reakcijo vstopajo, snovi, ki pri kemijski reakciji 

nastajajo, imenujemo produkti. 

Kis je 9 % raztopina etanojske kisline. Je brezbarvna tekočina in ima močan vonj. 

Uporablja se za odstranjevanje vodnega kamna, za vlaganje in kot začimba. Soda 

bikarbona ali natrijev hidrogenkarbonat je bel prah. Uporablja se pri peki za 

rahljanje testa, za čiščenje doma in kot zdravilo za lajšanje želodčnih težav. 

CILJI 

Ugotovite, kako razmerje reaktantov vpliva na količino produktov. 

NALOGA 

S pomočjo enostavne kemijske reakcije med natrijevim hidrogenkarbonatom in 

kisom ugotovite, kako se spreminja količina nastalih produktov glede na razmerje 

začetnih reaktantov. 

ZAŠČITA 

Pri eksperimentalnem delu nosite zaščitno haljo/predpasnik, zaščitna očala in 

rokavice. Po končanem eksperimentalnem delu zavrzite odpadke v za to 

pripravljeno posodo. Preden zapustite delovni prostor, si umijte roke. 

Reagenti Piktogrami 

Ocetna kislina, CH3COOH (aq) 

  

Natrijev hidrogenkarbonat, NaHCO3 (s) / 
Tabela 7: Znaki za nevarne snovi 2. skupina 
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POTEK DELA 

1.) Najprej si pripravite dva kontrolna poskusa. Vzemite dve plastenki in v 

prvo nalijte 45 mL kisa, na ustje plastenke namestite balon in ga privzdignite. 

Opazujte spremembe. Na drugo plastenko namestite samo balon, v katerega 

predhodno s pomočjo steklenega lija prenesete iz urnega stekla natehtanega 2 g 

natrijevega hidrogenkarbonata (tehtanje: Vključite tehtnico in nanjo postavite 

urno steklo, nato pritisnite gumb tara; sedaj so na ekranu zapisane same ničle. 

S pomočjo spatule na urno steklo natehtajte 2 g natrijevega 

hidrogenkarbonata). Balon privzdignite, da se natrijev hidrogenkarbonat strese 

v plastenko. Opazujte spremembe. 

2.) Na plastenke s flomastrom zapišite številke od ena do pet.  

3.) V merilni valj odmerite 45 mL kisa za vlaganje in ga zlijte v plastenko 

številka 1.  

4.) Enako ponovite še za ostale plastenke. 

5.) S pomočjo spatule na urno steklo natehtajte 2 g natrijevega 

hidrogenkarbonata. 

6.) Natehtan natrijev hidrogenkarbonat s pomočjo steklenega lija prenesite v 

balon, na katerega napišete 2 g. 

7.) Nato na urna stekla natehtajte še ostale zahtevane količine natrijevega 

hidrogenkarbonata in to enako kot prej prenesite v naslednje balone, na katere 

zapišete ustrezne oznake. 

8.) Balone namestite na ustje plastenke in pazite, da nič natrijevega 

hidrogenkarbonata ne gre v plastenko. 

9.) Posamezne balone privzdignite in vsujte natrijev hidrogenkarbonat v kis in 

opazujte, kaj se dogaja. 

10.) S pomočjo vrvice izmerite obseg balona na najširšem delu. 

11.) Vrvico nato postavite ob meter in odčitajte dolžino vrvice, ki predstavlja 

obseg posameznega balona. 

12.) Izmerjeno zapišite v tabelo. 
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REZULTATI 

Številka 

plastenke 

Volumen 

kisa 

[mL] 

Masa natrijevega 

hidrogenkarbonata 

[g] 

Obseg 

balona [cm] 

1    

2    

3    

4    

5    

Kontrolni 

poskus 1 
   

Kontrolni 

poskus 2 
   

Tabela 8: Zbirni rezultati 2. skupina 

 

VPRAŠANJA 

1. Zakaj potrebujemo kontrolna poskusa? 

 

 

 

 

2. Kaj opazite, ko stresete natrijev hidrogenkarbonat (sodo bikarbono) iz 

balona v plastenko s kisom? 

 

 

 

3. Zakaj se baloni napihnejo? 
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4. Katera snov v kisu povzroči kemijsko reakcijo? 

 

 

5. Zapišite, katere snovi so pri reakciji: 

REAKTANTI: ___________________________________________________ 

PRODUKTI: natrijev etanoat, ______________________________________ 

 

6. Zakaj se obseg balonov povečuje? 

 

 

7. Če v plastenki 5 pogledate dno, vidite belo snov. Kaj bi to lahko bilo? 

 

 

8. Zakaj se večanje obsega balonov ustavi? 

 

 

 

9. Kaj se dogaja s količino produktov in obsegom balona, če se razmerje 

reaktantov povečuje? 
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3.4.2.1.3 Delovni list za učenca 3. SKUPINA 

 

NASLOV  

Ali razmerje reaktantov vpliva na količino produktov? 

UVOD  

Kemijska reakcija je snovna in energijska sprememba, kar pomeni, da se med 

kemijsko reakcijo spremeni vrsta snovi in energijsko stanje snovi. Da je kemijska 

reakcija potekla, lahko spremljamo na podlagi zanesljivih podatkov, in sicer: 

sprememba barve, povišanje ali znižanje temperature, nastajanje plina, šumenje. 

Reaktanti so snovi, ki v kemijsko reakcijo vstopajo, snovi, ki pri kemijski reakciji 

nastajajo, imenujemo produkti. 

Kis je 9 % raztopina etanojske kisline. Je brezbarvna tekočina in ima močan vonj. 

Uporablja se za odstranjevanje vodnega kamna, za vlaganje in kot začimbo. Soda 

bikarbona ali natrijev hidrogenkarbonat je bel prah. Uporablja se pri peki za 

rahljanje testa, za čiščenje doma in kot zdravilo za lajšanje želodčnih težav. 

CILJI 

Ugotovite kako razmerje reaktantov vpliva na količino produktov. 

NALOGA 

Skupina kemikov je dobila nalogo, naj ugotovi, kako razmerje reaktantov vpliva 

na količino nastalih produktov. Priskočite jim na pomoč in s pomočjo kemikalij in 

potrebščin, ki so vam na voljo na pladnjih, izvedite eksperimentalno vajo, s katero 

bi to ugotovili. 

ZAŠČITA 

Pri eksperimentalnem delu nosite zaščitno haljo/predpasnik, zaščitna očala in 

rokavice. Po končanem eksperimentalnem delu zavrzite odpadke v za to 

pripravljeno posodo. Preden zapustite delovni prostor, si umijte roke. 
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Reagenti Piktogrami 

  

  

Tabela 9: Znaki za nevarne snovi 3. skupina 

 

POTEK DELA 

Najprej oblikujte načrt izvajanja eksperimentalne vaje po stopnjah. Ko to 

oblikujete, naj učitelj oblikovano pregleda. Nato začnite s pisanjem korakov 

izvajanja eksperimentalne vaje in nato same izvedbe. 

NASVET:  

1. V izvedbo eksperimentalne vaje vključite vse kemikalije in pripomočke, ki 

ste jih dobili na pladnjih. 

2. Pri izvedbi eksperimentalne vaje spreminjajte količino le enega od 

reaktantov. 

3. Oblikujte tudi kontrolna poskusa. 

NAČRT IZVEDBE EKSPERIMENTALNE VAJE:  

 

 

 

 

POTEK DELA:  

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta Ksenija Nerat; diplomsko delo 

-49- 

REZULTATI 

NASVET:  

1. Najprej zapišite vsa opažanja (kaj se dogaja v plastenkah pred in po 

reakciji, kaj se dogaja z baloni …). 

2. Rezultate eksperimentalne vaje prikažite v tabeli tako, da bodo v njih vidne 

naslednje komponente: številka plastenke, volumen kisa, masa natrijevega 

hidrogenkarbonata in obseg balona. 

3. Oblikujte sklepe po zaključeni eksperimentalni vaji. 

OPAŽANJA: 

 

 

 

 

 

 

TABELA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLEPI: 
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VPRAŠANJA 

1. Zakaj potrebujemo kontrolna poskusa? 

 

 

 

 

2. Oglejte si dna plastenk in presodite ali so kakšne razlike med njimi. 

Pojasnite. 

 

 

 

3. Zakaj se večanje obsega balonov ustavi? 

 

 

 

4. Zapišite simbolno in besedno enačbo kemijske reakcije, ki je potekla pri 

eksperimentalni vaji. Ne pozabite na agregatna stanja. 
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5. Iz rezultatov eksperimentalne vaje odčitajte, koliko natrijevega 

hidrogenkarbonata pri tej reakciji reagira. Trditev še računsko preverite s 

pomočjo množinskih razmerij. 

 

 

RAČUN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zapišite izpeljano ugotovitev, s katero bi pomagali skupini kemikov, ki je 

morala ugotoviti, kako razmerje reaktantov vpliva na količino produktov. 
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3.4.3 SINTEZA REZULTATOV 

 

1. hipoteza: V okviru eksperimentalne vaje z izbrano vsebino za pouk kemije 

v osnovni šoli je mogoče načrtovati učno diferenciacijo samostojnega 

eksperimentalnega dela učencev.  

Izbrana, optimizirana in izvedena eksperimentalna vaja z razvitimi učnimi gradivi 

je dokaz, da je možno tradicionalno izvedbo (vsaj nekaterih) eksperimentalnih vaj, 

primernih za kemijo v osnovni šoli, prilagoditi za namen učne diferenciacije 

samostojnega eksperimentalnega dela učencev. 

2. hipoteza: V okviru eksperimentalne vaje z izbrano vsebino za pouk kemije 

v osnovni šoli je mogoče razviti učiteljeva navodila za učno diferenciacijo 

samostojnega eksperimentalnega dela učencev.  

Razvito učno gradivo je dokaz, da je mogoče razviti učiteljeva navodila za učno 

diferenciacijo samostojnega eksperimentalnega dela učencev za izbrano 

eksperimentalno vajo z vsebino za pouk kemije v osnovni šoli. 

3. hipoteza: V okviru eksperimentalne vaje z izbrano vsebino za pouk kemije 

v osnovni šoli je mogoče razviti delovne liste za učence, namenjene različnim 

skupinam glede na raven učne diferenciacije samostojnega 

eksperimentalnega dela učencev. 

Razvito učno gradivo je dokaz, da je mogoče razviti delovne liste za učence, ki so 

namenjeni različnim skupinam glede na raven učne diferenciacije samostojnega 

eksperimentalnega dela za izbrano eksperimentalno vajo z vsebino za pouk kemije 

v osnovni šoli. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Ideja o diferenciaciji in individualizaciji pri pouku ni nova, je pa še zmeraj in tudi 

čedalje bolj aktualna glede na delež učencev z učnimi težavami, ki so vključeni v 

redne šole, prav tako so v istih razredih učenci, ki so prepoznani kot nadarjeni. 

Tako so v šolskem letu 2012/13 otroci z učnimi težavami, ki so bili vključeni v 

redne programe osnovne šole, predstavljali 6,5 % celotne osnovnošolske 

populacije (Statistični urad Republike Slovenije, 2014), za nadarjene pa je v 

Sloveniji po trenutno veljavnem modelu identifikacije spoznana četrtina šolarjev 

(Juriševič, 2012). Iz navedenega je razvidna nujnost diferenciacije in 

individualizacije pri pouku na vseh ravneh izobraževanja.  

Na mnogih predmetnih področjih so možnosti za učno diferenciacijo in 

individualizacijo že zelo razdelane in utečene, v okviru predmetnega področja 

kemija pa je na tem področju odprtih še veliko izzivov. V pouk kemije je namreč 

poleg poučevanja in učenja teoretičnih vsebin vključeno tudi eksperimentalno 

delo kot temeljna metoda za usvajanje znanja. V izhodišče praktičnega dela 

diplomske naloge je zato postavljeno preučevanje možnosti, kako lahko učitelj 

kemije čim smiselneje in učinkoviteje izpelje diferenciacijo pri eksperimentalnem 

delu pouka kemije. V diplomskem delu so bile izpeljane možnosti učne 

diferenciacije eksperimentalnega dela učencev na primeru izbrane 

eksperimentalne vaje primerne za pouk kemije v osnovni šoli. Pri tem je bila 

izbrana eksperimentalna vaja prilagojena na tri ravni glede na predvideno število 

izvedenih poskusov, zahtevnost nalog delovnega lista ter stopnjo vodenja učencev 

pri izvedbi eksperimentalnega dela. V podporo navedenim trem diferenciranim 

izvedbam eksperimentalne vaje so bila razvita navodila za učitelja in delovni listi 

za učence na treh ravneh.  

V prihodnje bi bilo smiselno predlog učne diferenciacije eksperimentalnega dela, 

ki je bil razvit v okviru diplomskega dela, preizkusiti in evalvirati v šolski praksi, 

kar je načrtovano v sklopu magistrske naloge. Na osnovi pridobljenih rezultatov je 

smiselno razvito učno gradivo optimizirati in uporabiti kot izhodišče za razvoj 

nadaljnjih eksperimentalnih vaj za različne vsebine učnega načrta za kemijo v 

osnovni šoli.  
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