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kako
raZIskuJemo

naDa raZpeT, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Razmerja dolžin sosednjih senc
1. Kaj že vemo?

Ko na sončen dan opazujemo sence navpičnih in enako 
visokih palic, opazimo, da so njihove sence na vodorav-
nih tleh enako dolge. Posvetimo se tokrat sencam pred-
metov, ki jih osvetljuje stenska svetilka ali ročna svetilka.

2. Naše raziskovalno vprašanje

Kakšna je povezava med dolžinami senc enako visokih 
predmetov, postavljenih v vrsto tako, da vsak naslednji 
predmet stoji na koncu sence prejšnjega predmeta?

Slika 1: Središče osnovne ploskve šahovske figure stoji na 
koncu sence prejšnje figure.

3. Naredimo načrt raziskave

Svetilko postavimo nad mizo tako, da predmeti meče-
jo sence. Predmete postavimo v vrsto. Vsak naslednji 
predmet (središče njegove osnovne ploskve) je posta-
vljen na konec sence prejšnjega (glej sliko 1).

Potrebovali bomo:
Štiri enako visoke predmete, svetilko, merilo, temen 
prostor. 

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

Svetilko usmerimo tako, da je senca prvega predmeta 
kratka. Poskrbimo, da se lega svetilke med poskusom 
ne spreminja. Na konec sence prvega predmeta posta-
vimo naslednji predmet. Nato vsak naslednji predmet 
stoji ob koncu sence prejšnjega predmeta. Izmerimo 
dolžine senc. Dolžine senc zapišemo v preglednico in 
v naslednjem stolpcu izračunamo kvociente dolžin 
dveh sosednjih senc. Narišemo (stolpčni) graf, ki pri-
kazuje, kako se spreminja dolžina sence v odvisnosti 
od zaporedne številke predmeta.

Na kaj moramo paziti?
Predmeti morajo stati navpično. Oštevilčimo jih tako, 
da je prvi predmet najbližje svetilki. Izberemo take 
predmete, ki so na vrhu koničasti, da lahko dovolj na-
tančno ugotovimo konec sence. Podlaga mora biti vo-
doravna. Predmeti morajo biti postavljeni v ravno vrsto. 
Predmeti morajo stati tako, da stojijo sredine osnovnih 
ploskev na konicah senc prejšnjih predmetov.

5. Kaj smo ugotovili? 

Kvocienti dolžin dveh zaporednih senc so enaki. Pravi-
mo, da zaporedne dolžine senc tvorijo geometrijsko za-
poredje. Razlike med višinami sosednjih stolpcev v gra-
fu naraščajo. Sredine stolpcev ne ležijo na isti premici.

Slika 2: Prikaz nastanka senc: senca prvega predmeta (s
1
) se 

razteza med točkama B in C (in tako dalje).

Slika 3: Dolžine senc predstavimo v stolpčnem grafu.

Iz recenzij

Učbenik na zanimiv in pregleden način obravnava temeljne naravoslovne pojme in procese. 

Posebej vredno se mi zdi, da je avtor izpostavil sam razvoj naravoslovne znanosti na področju 

nekaterih obravnavanih pojmov. Ob tem so predstavljene tudi temeljne raziskave o (napač-

nih) predstavah otrok, kar študentu (bralcu) omogoča lažjo presojo in didaktični okvir delo-

vanja pri svojem delu.

Izr. prof dr. Iztok Devetak

Študijsko gradivo dokaj specifično podaja kemijske vsebine naravoslovja in zajema vse oz. 

večino kemijskih vsebin predpisanih v učnih načrtih za omenjene predmete in omogoča štu-

dentom, da dosežejo kompetence, ki jih mora imeti vzgojitelj predšolskih otrok oz. profesor 

razrednega pouka, da lahko vodi vzgojno-izobraževalne procese na predšolski in osnovno-

šolski (razredni) stopnji.
Izr. prof. dr. Gregor Torkar
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Premislimo še o …
n Kako sprememba višine svetilke vpliva na kvocient 

dolžin dveh sosednjih senc? 
n Ali se kaj spremeni, če svetilko približamo (oddaljimo) 

od prvega predmeta? 

n Ali se kaj spremeni, če svetilka ni nad črto, ki pove-
zuje vse vrhove predmetov?

n Ali bi lahko imeli enako visoki predmeti tudi na pro-
stem (ko sije sonce) take sence, da bi bili kvocienti 
dolžin dveh sosednjih senc enaki?

Iz recenzij
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