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I 

 

POVZETEK 

Znanost je v zadnjih desetletjih hitro napredovala in vse težje sledimo vsem odkritjem. V 

šolah se z učenci pogovarjamo o aktualnih temah, zato bi bilo smiselno, da bi jim predstavili 

tudi sodobne znanstvene teme. Učitelji se za to iz različnih razlogov ne odločajo, čeprav je 

učni načrt v osnovnih šolah prilagodljiv in jim le-to omogoča.  

 

Hidrogeli so materiali, ki lahko svojo obliko spremenijo glede na spremembe v okolju, npr. 

ob spremembi pH, temperature, koncentracije soli ipd. Njihova najpomembnejša lastnost je 

absorpcija vode, ki jo lahko zadržijo pod povišanim tlakom. Uporablja se jih v vrtnarstvu, 

okoljevarstvu, v higienskih pripomočkih, medicini in tkivnem inženirstvu. O sodobnih 

pametnih materialih učenci na razredni stopnji pri pouku naravoslovja in tehnike ne dobijo 

informacij. Učitelji se za predstavitev teh materialov ne odločajo predvsem zaradi strahu 

pred lastnim nepoznavanjem teh materialov in posledično težjega prenašanja znanja na 

učence. Zato smo se odločili, da oblikujemo učno gradivo, ki bi ga lahko uporabljali pri 

vpeljavi sodobnih materialov v pouk. Osredinili smo se na hidrogele, ki so jih učenci že 

uporabili, a jih v šoli niso obravnavali. Po oblikovanem učnem gradivu o hidrogelih, ki je 

temeljilo na samostojnem eksperimentalnem delu, smo načrtovali raziskavo.  

 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih postavili, so bila:  

 Ali učenci 4. razreda hidrogele poznajo in o njih že kaj vedo pred učnih posegom?  

 Kako in v kolikšni meri učenci s pomočjo učnega gradiva o hidrogelih spoznajo 

in razumejo lastnosti hidrogelov in pojave povezane z njimi?  

 Kako načrtovati aktivnosti s hidrogeli, da dosežemo cilje iz učnega načrta za 

naravoslovje in tehniko? 

 

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Prepletala 

sta se kvalitativni in kvantitativni pristop pedagoškega raziskovanja. V raziskavi je 

sodelovalo 18 učencev 4. razreda izbrane mestne osnovne šole. Za zbiranje podatkov smo 

uporabili anketni vprašalnik tipa papir-svinčnik za vse učence ter polstrukturirane intervjuje 

za izbrane učence.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da učenci predhodno niso vedeli, da hidrogele vsakodnevno 

uporabljamo. Kljub temu da sprva teh materialov niso poznali, so po vpeljavi učne vsebine 

v pouk večinoma pravilno odgovarjali na vprašanja o poznavanju hidrogelov, ki so bila 

nižjih ravni po Bloomovi taksonomiji, saj so temeljila na priklicu znanja. Učencem je bilo 

všeč eksperimentiranje in sama oblika hidrogelov. Aktivnosti za usvajanje znanj o 

hidrogelih, ki temeljijo na eksperimentalnem delu, omogočajo konkretne izkušnje, ki vodijo 

do osnovnih znanj o lastnostih hidrogelov. Učenci so bili željni eksperimentalnega dela in 

novih znanj o hidrogelih. Gradivo, ki temelji na izvajanju in opazovanju eksperimentov, se 

je izkazalo za primerno za učence 4. razreda osnovne šole. Iz opravljenih intervjujev je 

razvidna želja učencev po eksperimentalnem delu doma in širjenje vedenja o hidrogelih v 

domačih krogih. Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti zaradi premajhnega vzorca 

učencev, a vendar rezultati nudijo temelj za nadaljnje raziskovanje vpeljave hidrogelov v 

pouk naravoslovnih predmetov v osnovni šoli.  

 

Ključne besede: aktivno učenje, eksperiment, hidrogel, predmet naravoslovje in tehnika   
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ABSTRACT  

Rapid advancement of science in recent decades has made keeping track of the progress 

increasingly difficult. Current topics are being presented to pupils in school, so it would be 

sensible for them to be exposed to current scientific topics as well. For various reasons 

teachers are not deciding to expose their pupils to these topics, even though it could be 

facilitated by the flexible curriculum in primary education. 

 

Hydrogels are materials that can change their shape according to changes in the environment, 

e.g. change of pH, temperature, salt concentration etc. Their most significant property is 

absorption of water. In addition, they can retain water under high pressure. They are utilized 

in horticulture, ecology, hygienic accessories, medicine and tissue engineering. During 

primary education pupils do not receive enough information about modern smart materials 

in science and technical lessons. Teachers shy away from presenting these materials 

primarily because they lack the knowledge about them, which consequently makes it harder 

to relay this information to the pupils. That is why we have decided to design educational 

material which could be used to introduce modern materials into the curriculum. After 

designing the educational material about hydrogels, based on independent experimental 

work, we planned a study.  

 

The research question we set ourselves were: 

‒ Have fourth grade pupils heard of hydrogels and, if so, what did they know about 

hydrogels prior to the lessons? 

‒ How, and to what extent, have the pupils learned about hydrogels, their properties 

and associated phenomena with the help of the educational material about 

hydrogels? 

‒ How can we plan activities with hydrogels to achieve the curriculum objectives in 

science and technical lessons? 

 

For the conducted study we used a descriptive method of pedagogical research, in which 

qualitative and quantitative approaches intertwined. Eighteen fourth grade pupils of a select 

urban primary school were involved. Data collection was done with a paper-pencil 

questionnaire for all participants and semi-structured interviews for selected pupils.  

 

Survey results show that pupils were initially unaware of the daily use of hydrogels. Despite 

the fact that they had no previous knowledge of hydrogels, they mostly answered correctly 

to questions about hydrogels after the introduction of educational material into their lessons, 

which were on the lower stage of Bloom’s taxonomy as they based on recollection of 

knowledge. Pupils enjoyed experimenting and the form of the hydrogels themselves. 

Activity planning for acquiring knowledge about hydrogels based on experimental work, 

enable specific experiences which form basic knowledge about hydrogel properties. Pupils 

were eager to experiment and learn new things about hydrogels. Educational material, based 

on implementation and observation of experiments, proved to be suitable for fourth grade 

pupils. Conducted interviews revealed pupils’ desires to do experimental work at home and 

to share the knowledge with their family. Obtained findings cannot be generalized due to 

insufficient sample of pupils, but the results provide a basis for further exploration of 

implementing hydrogels into science courses in primary schools. 

 
Key words: active learning, experiment, hydrogel, subject Natural science and technology  
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1  UVOD 

V osnovni šoli1 se pouk naravoslovja postopoma nadgrajuje. V 1. triadi se prepleta z 

družboslovjem pri predmetu spoznavanje okolja2, nato pa postane samostojen predmet 

naravoslovje in tehnika3, ki se v 6. razredu razdeli na predmeta naravoslovje ter tehniko in 

tehnologijo4. V zadnjih dveh razredih se naravoslovni predmeti še dodatno razdelijo na 

specializirana področja biologije, fizike in kemije. V magistrskem delu smo se osredinili na 

predmet NIT. Bistvo predmeta je nadgraditi naravoslovno in tehnično znanje učencev, hkrati 

pa jim usvojeno znanje omogoča, da se odgovorno vključijo v družbo. Zaželeno je, da učenci 

pridobljeno znanje uporabijo pri reševanju problemov v vsakdanjem življenju (Učni načrt5 

za NIT, 2011). UN je fleksibilen in nam omogoča, da v pouk vpeljemo tudi sodobne fizikalne 

teme (Pavlin, 2013; Pavlin in Čepič, 2017; Repnik, 2012). Učitelji se teh tem pogosto 

izogibajo, saj jih skrbi, da niso primerne za osnovnošolski nivo, hkrati pa menijo, da na tem 

področju nimajo dovolj izkušenj. Učenci se v šolah ne srečujejo z vsebinami, ki se nanašajo 

na sodobna znanstvena spoznanja, čeprav jih novejša odkritja zanimajo in motivirajo za 

učenje (Pavlin, 2013). UN je prilagodljiv in učiteljem omogoča, da se lahko sami odločijo, 

kako bodo učencem posredovali učno vsebino. Priporočljivo je, da izberejo raznolike učne 

metode in oblike dela, pri katerih so učenci čim bolj aktivni ter na ta način naravo in tehniko 

izkustveno doživijo. Prav tako se lahko učitelji sami odločijo, kakšne materiale bodo 

uporabljali pri pouku (UN za NIT, 2011).  

 

Hidrogeli so sodobni pametni materiali, ki se jih uporablja v vrtnarstvu, okoljevarstvu, 

higienskih pripomočkih in medicini. Svojo obliko lahko spremenijo glede na različne vplive 

iz okolja npr. ob spremembi pH, temperature, koncentracije soli, električnega polja, zvoka 

itd. (Wong, 2007; Kurečič, 2011; Pavlin in Čepič, 2017). Njihova najpomembnejša lastnost 

je absorpcija vode, ki jo lahko zadržijo tudi pod povišanim tlakom. Ravno zaradi tega razloga 

se jih uporablja v otroških plenicah, higienskih vložkih in medicinskih obližih. Določene 

vrste gelov lahko absorbirajo tudi olja. Na ta način okoljevarstveniki poskušajo odstraniti 

razlita olja z vodnih površin. Lastnost nekaterih je dobro prepuščanje svetlobe, zaradi katere 

so iz njih narejene korekcijske leče. Hidrogeli se prav tako pojavijo v tekočih milih, 

šamponih, gelih za lase, kroglicah za rastline, prahu za zaščito pred požarom ipd. 

Znanstveniki jih uporabljajo v tkivnem inženirstvu ter pri matricah DNK gela. Na ta način 

lahko iz teh materialov izdelajo organe ali dele telesa, ki jih nato vstavijo v telo (prav tam; 

Steve Spangler Science, 2015).  

 

Opisana izhodišča so vodila do zasnove magistrskega dela. Na tem mestu postavljamo 

temeljna cilja magistrske naloge:  

C 1: Zasnovati in izvesti preproste eksperimente s hidrogeli.  

C 2: Zasnovati interdisciplinarno gradivo s področja fizike in kemije o hidrogelih za učence 

4. razreda, izvesti posamezne učne enote in evalvirati gradivo.  

 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kako hidrogele vpeljati v pouk NIT ter koliko se 

ob tem učenci naučijo o hidrogelih. Podobno raziskavo na to temo je naredil Globokar (2016) 

                                                 
1 V nadaljevanju: OŠ. 
2 V nadaljevanju: SPO. 
3 V nadaljevanju: NIT. 
4 V nadaljevanju: TIT.  
5 V nadaljevanju: UN. 
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z učenci 5. razredov OŠ ter Pavlin (2015b; Pavlin in Čepič, 2017) s študenti Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani.  

 

Magistrsko delo sestoji iz šestih poglavjih. Glavni poglavji sta Teoretični del in Empirični 

del. V teoretičnem delu se osredotočimo na pregled literature o pouku naravoslovja v OŠ, 

učnih metodah in oblikah dela pri pouku, o hidrogelih, njihovih lastnostih in zgradbi. Na 

podlagi pregleda UN, ki obravnavajo naravoslovne teme, predstavljamo, ali je na razredni 

stopnji možno poučevanje sodobnih znanstvenih tem. Predstavimo učne metode in oblike 

dela ter pojasnimo, katere so najprimernejše za pouk naravoslovja. Opredelimo 

eksperimentalno delo ter njegove pozitivne in negativne lastnosti. S predstavitvijo pregleda 

strokovnih besedil ugotavljamo, kje se hidrogeli uporabljajo, kako se spreminjajo in kakšne 

lastnosti imajo. Sledi predstavitev izsledkov literature o uporabi hidrogelov v šolski praksi. 

Poglavje Empirični del predstavi razlago ključnih pojmov, spretnosti in sposobnosti, ki jih 

učenci usvojijo na podlagi učnega gradiva o hidrogelih. Sledi opis učnega gradiva s 

slikovnimi prikazi in pripadajočimi nalogami. Učno gradivo o hidrogelih zajema devet 

eksperimentov, ki jih učenci lahko izvajajo s pomočjo učitelja. Podpoglavje 3.2 Evalvacija 

učnega gradiva predstavlja izsledke raziskave, ki se nanaša na testiranje oblikovanega 

učnega gradiva o hidrogelih z učenci 4. razreda OŠ.  

 

V poglavju 4 Zaključek strnemo ključne ugotovitve o raziskavi, ki smo jo naredili z učenci 

4. razreda OŠ, in navedemo smernice za nadaljnje delo, povezano z vpeljavo hidrogelov (in 

drugih sodobnih materialov) v pouk naravoslovnih predmetov v OŠ. Literatura, ki smo jo 

uporabili pri pisanju, je zbrana v 5. poglavju, priloge pa v 6. poglavju.  
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2 TEORETIČNI DEL  

V poglavju predstavljamo pouk naravoslovja v OŠ ter kakšen je odnos učiteljev do 

poučevanja sodobnih znanstvenih tem. V poglavju 2.1 predstavljamo UN, ki se osredotočajo 

na razvoj naravoslovnih kompetenc v OŠ. Razlagamo, kako si UN za naravoslovne predmete 

sledijo in koliko učnih ur je namenjenih za posamezni predmet. Za magistrsko delo je še 

posebej pomemben UN za NIT, ki je podrobno predstavljen v poglavju 2.1.1. Sledijo opisane 

učne oblike in metode dela, na podlagi katerih učitelji vodijo učni proces in realizirajo cilje 

iz UN. V poglavju 2.4 podrobneje predstavljamo eksperimentalno delo kot učno metodo dela 

ter kakšne oblike poskusov poznamo. Materiali – hidrogeli, ki smo jih uporabili pri 

zasnovanem učnem gradivu, so podrobno opisani v poglavju 2.5. Predstavljamo njihovo 

zgradbo, vrste in namen uporabe. Teoretični del zaključimo s poglavjem 2.6, kjer 

predstavljamo primere uporabe hidrogelov v šolski praksi.  

 

 Pouk naravoslovja v osnovni šoli  

V predšolskem obdobju se otroci srečajo z naravoslovnimi vsebinami, ki so v Kurikulumu 

za vrtce predstavljene pod področjem dejavnosti narava (Bahovec idr., 1999). V OŠ učenci 

nadgradijo znanje, ki so ga pridobili v predšolskem obdobju. S poukom naravoslovja se 

najprej srečajo v prvi triadi pri predmetu SPO. Predmet obravnava tako naravoslovne kot 

družboslovne teme, ki se ponekod med seboj prepletajo. V 4. in 5. razredu se SPO razdeli 

na predmeta NIT ter družba. NIT se v 6. in 7. razredu OŠ razdeli na predmeta naravoslovje 

ter TIT. V zadnjih dveh razredih devetletne OŠ se naravoslovni predmeti obravnavajo 

posamezno, in sicer kot biologija, fizika, kemija ter TIT.  

 

V tabeli 1 je prikazano, kateri naravoslovni predmeti se izvajajo v določenem razredu in 

koliko učnih ur je namenjenih zanje v posameznem razredu. V zadnji vrstici je navedeno 

predvideno skupno število šolskih ur, ki jih imajo učenci v posameznem razredu, v celem 

šolskem letu pri vseh predmetih skupaj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2014). V prvi triadi je za predmet SPO predvidenih 105 šolskih ur na leto. V 4. in 5. razredu 

je predmetu NIT prav tako dodeljenih 105 ur na leto. V 6. razredu se za predmeta 

naravoslovje ter TIT nameni po 70 ur za posamezen predmet. V 7. razredu se razporeditev 

ur pri teh dveh predmetih spremeni, saj je za naravoslovje predvidenih 105 ur, za TIT pa 

35 ur. V 8. razredu imajo učenci (glede na skupno število učnih ur v šolskem letu) največ 

naravoslovnih predmetov, katerim je namenjenih skupno kar 227,5 ur. TIT obsega 35 ur, 

biologija 52,5 ur, fizika 70 ur in kemija prav tako 70 ur. V zadnjem, tj. 9. razredu OŠ, je 

naravoslovnim predmetom biologiji, fiziki in kemiji dodeljeno po 64 ur za posamezen 

predmet.  

 

Pri skupnem številu učnih ur v posameznem razredu nismo upoštevali ur, namenjenih 

izbirnim predmetov, ki jih šole ponujajo. Učenci si lahko v 3. triadi izberejo 2–3 ure izbirnih 

predmetov, kar doprinese v 7. in 8. razredu 70–105 ur, v 9. razredu pa 64–96 ur na šolsko 

leto (prav tam). Izbirne vsebine so razdeljene v skupino družboslovno-humanističnih in 

naravoslovno-tehničnih predmetov. Ti pa so, glede na trajanje, razdeljeni še na štiri sklope: 

A - triletni predmeti, B - triletni predmeti, lahko tudi krajši, C - enoletni predmeti, vezani na 

razred in Č - enoletni predmeti (prav tam). Na spletni strani ministrstva so pod vsakim 

sklopom našteti predmeti, ki naj bi jih šole ponudile učencem. Pod naravoslovno-tehničnimi 

predmeti so predstavljeni raznovrstni predmeti, ki so vezani na obvezne predmete oz. jih 
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nadgradijo. Med njimi ne zasledimo predmeta, ki bi učencem konkretno ponudil 

spoznavanje sodobnih znanstvenih tem ali materialov.  

 
Tabela 1: Število učnih ur pri posameznem predmetu v določenem razredu OŠ glede na skupno število učnih 

ur v šolskem letu (brez ur, namenjenih izbirnim predmetom) 

Razred  

Predmet  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

SPO  105 105 105 / / / / / / 

NIT  / / / 105 105 / / / / 

Naravoslovje  / / / / / 70 105 / / 

TIT  / / / / / 70  35  35  / 

Biologija  / / / / / / / 52,5 64 

Fizika  / / / / / / / 70  64 

Kemija  / / / / / / / 70 64 

Šolsko leto 770 805  840  840  910  910  962 

ali 

998 

980 

ali 

1015 

896 

ali 

928 

 

 Učni načrt za naravoslovje in tehniko  

Pri načrtovanju učnega procesa je UN najpomembnejši dokument, saj predstavlja okvir, na 

podlagi katerega učitelj načrtuje vse priprave, s pomočjo katerih vodi pouk. Učni načrt ''je 

šolski dokument, ki za posamezen tip šole predpisuje obseg ali ekstenzivnost (širina znanja 

in sposobnosti), globino ali intenzivnost in zaporedje učne snovi. […] Zagotavlja (čim bolj) 

sistematično in racionalno poučevanje in učenje, učno dogajanje usmerja ciljno, vsebinsko, 

organizacijsko in metodično'' (Poljak, 1974; v Vogrinc idr., 2009).  

 

UN za predmet NIT je predpisan za 4. in 5. razred devetletne OŠ. V običajnih javnih šolah 

je za ta predmet v šolskem letu namenjenih 105 šolskih ur, v dvojezičnih šolah 87,5 ur in na 

OŠ z italijanskim učnim jezikom v 4. razredu 87,5 ur, v 5. razredu pa 105 ur. Dokument 

obsega pet večjih poglavij: 1 Opredelitev predmeta, 2 Splošni cilji, 3 Operativni cilji in 

vsebine, 4 Standardi znanja in 5 Didaktična priporočila (UN za NIT, 2011).  

 

V prvem poglavju Opredelitev premeta je pojasnjeno, da se pri predmetu povezujejo vsebine 

iz naravoslovja ter tehnike in tehnologije. Ravno zaradi tega je od skupnega števila ur ena 

tretjina učnih ur namenjena tehniki. Na tem mestu je opredeljen namen predmeta – 

usmerjenost učencev v razvoj naravoslovnih in tehničnih kompetenc, ki jim bodo omogočile 

uporabo znanja v vsakdanjem življenju.  

 

V poglavju 2 Splošni cilji so zapisani splošni cilji omenjenega predmeta. Učenci preko 

izkustvenega učenja spoznavajo različna okolja in sisteme. Z raziskovanjem in 

eksperimentiranjem pridejo do novih ugotovitev, ki jih nato lahko uporabijo v vsakdanjem 

življenju. Učijo se, kako postavljati smiselna vprašanja ter kje poiskati željene informacije 

in odgovore. Z izvajanjem praktičnega dela se naučijo skrbeti za svojo varnost in varnost 

drugih, prav tako pa se zavedajo, da je potrebno skrbeti za naravo in okolico.  

 

Za naše magistrsko delo je zanimiv 6. odstavek poglavja, v katerem piše, da se učenci pri 

predmetu ''učijo presojati smotrnost in učinkovitost tehnoloških postopkov in tehničnih 

sredstev za doseganje zastavljenih ciljev ter ocenjevati njihovo gospodarsko uspešnost'' 

(prav tam, str. 6). Ta cilj od učiteljev zahteva, da učencem predstavijo različne postopke in 



5 

 

sredstva, ki se jih uporablja v gospodarstvu. Na ta način se učenci lahko seznanijo z razlikami 

med starimi in novejšimi tehnološkimi iznajdbami, hkrati pa jim lahko učitelji predstavijo 

tudi sodobna tehnološka odkritja. Prav tako je zanimivo, da od učencev zahteva, naj 

razmislijo, ali so ta odkritja uspešna ter kako vplivajo na gospodarstvo. V nadaljevanju je 

zapisano, da se s tem načinom učenci navajajo na sodelovanje pri odločanju o tem, ali je 

določen znanstveni oz. tehnični projekt etično sprejemljiv, tehnološko smotrn in 

gospodarsko obetaven. Poleg razvoja naravoslovnih in tehnoloških znanj lahko učenci pri 

tem predmetu poglobijo znanje slovenščine, tujih jezikov, matematike, digitalne pismenosti, 

razvijajo socialne kompetence, samoiniciativnost, pridobivajo kulturno zavest idr. (prav 

tam).  

 

Naslednje poglavje (3 Operativni cilji in vsebine) predstavlja operativne cilje in vsebine, ki 

so razdeljeni na več področij oz. tem, pod katerimi so zapisani cilji (obvezni in izbirni) ter 

vsebine. Operativni ali konkretni učni cilji ''določajo konkretne vzgojno-izobraževalne 

aktivnosti in jih vodijo do rezultatov'' (Strmčnik, 2001; v Vogrinc idr., 2009). Obvezni cilji 

so tisti cilji, ki jih morajo učenci doseči, da uspešno opravijo predmet. Izbirni cilji pa so le 

dodatni cilji, ki so predlagani v UN. Področja oz. teme, ki se jih obravnava v sklopu tega 

predmeta, so: snovi, sile in gibanja, pojavi, človek in živa bitja. Oblikovano učno gradivo o 

hidrogelih se najbolje povezuje s sklopoma snovi in pojavi. Učenci z izvajanjem 

pripravljenih poskusov dosežejo tri operativne cilje iz UN, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

Učenci znajo: 

 ''pojasniti povezanost lastnosti [hidrogelov] z njihovo uporabo'' (UN za NIT, 2011, 

str. 7);  

 ''pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti [hidrogelov]'' (prav tam, str. 7);  

 ''prikazati, da telesa, ki tonejo v tekočini, padajo zaradi teže, vendar le, če [imajo 

večjo gostoto] od okoliške tekočine'' (prav tam, str. 14).  

 

V 4. poglavju UN (Standardi znanja) so našteti standardi znanja pri posamezni obravnavani 

temi. Med vsemi so še posebej označeni minimalni standardi, ki jih morajo učenci dosegati, 

če želijo uspešno opraviti predmet. Spodaj smo našteli standarde znanja, ki bi jih učenci 

lahko dosegli s pomočjo učnega gradiva o hidrogelih.  

Učenci znajo:  

‒ ''natančno in sistematično zaznavati/opazovati s čim več čutili'' (prav tam, str. 22);  

 ''meriti oz. uporabljati merilne pripomočke ([kljunasto merilo, štoparica])'' (prav tam, 

str. 22);  

 ''uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov'' (prav 

tam, str. 23);  

 ''načrtovati in izvajati preprost [eksperiment], oblikovati [navodila] in [rešiti naloge]'' 

(prav tam, str. 23);  

 ''varno uporabljati orodja in pripomočke'' (prav tam, str. 23);  

 ''skrbeti za urejenost delovnega prostora'' (prav tam, str. 23).  

 

Zadnje poglavje Didaktična priporočila vsebuje še štiri podpoglavja: 5.1 Uresničevanje 

ciljev predmeta, 5.2 Individualizacija in diferenciacija, 5.3 Medpredmetno povezovanje in 

5.4 Preverjanje in ocenjevanje znanja. V prvem podpoglavju je opisano, na kakšen način 

naj bi se doseglo cilje predmeta NIT. Pri tem ima zelo pomembno nalogo učitelj, ki mora 

poskrbeti, da bo učno okolje spodbudno ter da bo učencem prikazal takšne situacije, ki jim 

bodo omogočale ''odkrivanje, izgrajevanje in oblikovanje (spo)znanj ter razvijanje 

kritičnosti in odgovornosti'' (prav tam, str. 24). Učence mora spodbujati k radovednosti in 

samostojnemu raziskovanju znanstvenih resnic. Pri vodenju pouka mora učitelj preveriti 
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predznanje učencev, nato se sam odloči, kakšne aktivnosti bo načrtoval za doseganje učnih 

ciljev. Učenci naj vsebine spoznavajo preko izkustvenega učenja, saj bodo tako bolj 

motivirani za delo in učenje. V tem podpoglavju opišejo tudi temeljne spoznavne postopke, 

kako naj poteka metodološko raziskovanje ter tehnične in tehnološke postopke, kako naj 

poteka delo s podatki in kakšna naj bodo stališča in odnosi učencev do predmeta. Za naše 

delo je zanimiv napotek iz podpoglavja Stališča/odnosi, v katerem je med drugim zapisano 

sledeče: ''Aktualne teme, kot so ekologija, okoljska vzgoja in trajnostni razvoj, lahko 

vpletemo v skoraj vse teme. Ob koncu ne gre pozabiti, da so učenci v tej starosti lahko zelo 

zvedavi in sposobni'' (prav tam, str. 29). V nadaljevanju poglavja je še opisano, kako naj 

učitelji poskrbijo za individualizacijo in diferenciacijo pouka v razredu; podani pa so tudi 

predlogi, pri katerih predmetih bi lahko učenci uporabili pridobljeno znanje iz omenjenega 

UN ter kako naj učitelji to znanje preverijo (prav tam).  

 

Na podlagi pregleda UN za NIT smo ugotovili, da ima dokument podane tako splošne kot 

operativne cilje, ki učiteljem omogočajo, da se sami odločijo, na kakšen način bodo določene 

cilje dosegli. To pomeni, da je vse odvisno od tega, katere učne metode in oblike dela bo 

učitelj uporabil za realizacijo ciljev in vsebin. Seveda je smiselno, da je pouk čim bolj pester 

in razgiban ter da ponuja velik izbor znanj. Če bi želeli, bi za izvedbo določenih aktivnosti 

lahko uporabljali npr. hidrogele, s katerimi bi dosegli cilj iz UN, hkrati pa bi učenci pridobili 

znanje na nov način – z materiali, ki so jih že prej poznali, a se niso zavedali, iz česa so in 

kako se jih lahko uporablja.  

 

 Poučevanje sodobnih znanstvenih tem 

V zadnjih desetletjih je prišlo do povečanega števila odkritij na področju znanosti in 

tehnologije (Devetak in Glažar, 2014; Pavlin, 2013; Pavlin, 2015b; Planinšič, 2000; Repnik, 

2012; Shabajee in Postlethwaite, 2000; Zupan, 2005). Največ sprememb smo zasledili v 

naravoslovju in posledica tega je nezmožnost sledenja vsem odkritjem. Znanstveniki 

odkrivajo nove materiale, iz katerih nato naredijo raznovrstne izdelke. Planinšič (2000) 

pravi, da je ena izmed pozitivnih posledic novih izdelkov ta, da so izdelani s pomočjo 

modernih tehnologij in iz sodobnih materialov. Kljub temu so dostopni po ugodni ceni. V to 

skupino lahko umestimo tudi hidrogele, ki imajo različne lastnosti in jih lahko dobimo v 

različnih oblikah. Raziskave o vpeljavi sodobnih materialov v pouk so naredili nekateri 

slovenski avtorji (Pavlin, 2013; Pavlin, 2015b; Pavlin, Vaupotič in Čepič; 2013; Pavlin in 

Čepič, 2017). Osredotočili so se na to, kako bi lahko tekoče kristale in hidrogele uporabili 

pri pouku v srednjih šolah in na fakulteti.  

 

Poleg tehnologije se je spremenila še vloga šole (Gazi, 2012; Knafelc, 2012; Kobal idr., 

1992; Repnik, 2012; Shabajee in Postlethwaite, 2000; Zupan, 2005). Posameznik lahko z 

lahkoto poišče raznovrstne informacije v literaturi in na spletu. Avtorica Zupan (2005) je 

izpostavila problem, da je težko slediti vsem novejšim informacijam. Prav zaradi tega 

predlaga, da bi morali učenci namesto poznavanja vsebin vedeti, kako priti do informacij, 

kako z njimi ravnati ter znati presoditi, katere informacije so uporabne in katere ne. Meni 

tudi, da bi v novejšem času morali biti učenci sposobni samostojno razmišljati in biti 

ustvarjalni, znati reševati probleme, ubesediti svoja razmišljanja in stališča. S takšnim 

znanjem bi lahko razvijali svoje naravoslovne kompetence, s katerimi bi lažje sledili vsem 

novostim ter se posledično lažje vključili v sodobno družbo. Da bi učenci čim bolje razvili 

svoje naravoslovne kompetence, je sodobnim temam potrebno prilagoditi tudi pouk (prav 

tam; Devetak in Glažar, 2014; Ferk Savec, Devetak in Wissiak Grm, 2007; Gazi, 2012; 

Glažar in Vrtačnik, 2007; Knafelc, 2012; Repnik, Gerlič, Grubelnik, Ferk, 2010; Repnik, 
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2012; Shabajee in Postlethwaite, 2000; Tomažič, 2014). Avtorji so mnenja, da bi bilo 

potrebno spremeniti UN, ki bi nato učitelje ''prisilil'', da bi pogosteje uporabljali raznovrstne 

učne oblike in metode dela. Kobal je s sodelavci že leta 1992 (v Piciga, 1991; Knafelc, 2012) 

predlagal, da je v pouk potrebno vnesti spremembe na takšen način, da bi bil učni proces čim 

bolj razgiban. To bi dosegli tako, da bi bili učenci pri pouku dejavni in ne bi zgolj opazovali 

učitelja. Takšnemu učenju pravimo aktivno učenje in je značilno za pouk 21. stoletja. Pri tej 

vrsti učenja učenci sprejemajo informacije z vsemi čutili, hkrati pa upošteva tudi njihove 

miselne sposobnosti in predznanje. Na ta način pridobljeno znanje je bolj kakovostno in 

trajnejše. Poudarek je na tem, da učenci z raziskovanjem hidrogelov pridejo do svojih lastnih 

zaključkov in odgovorov. Temu individualnemu postopku pravimo raziskovalni pouk, ki je 

del aktivnega učenja. Bistvo raziskovalnega pouka ni v količini pomnjenja, temveč v metodi 

pridobivanja informacij. To bi lahko opredelili kot učenje učenja oz. kako se učiti (Kajzer, 

2014; Knafelc, 2012; Mršnik, 2014; Tomažič, 2014).  

 

UN, ki obravnavajo naravoslovne teme, so fleksibilni in omogočajo učiteljem, da pri pouku 

uporabljajo veliko sodobnih učnih metod dela in poučujejo o sodobnih materialih, vendar se 

ti zanje vseeno ne odločajo. Ugotovili smo, da se kar nekaj avtorjev strinja, da problem tiči 

v učiteljih, ki se ne odločajo za poučevanje sodobnih znanstvenih tem. Za te teme se ne 

odločajo iz različnih razlogov. Učitelji pogosto menijo, da učenci ne bi razumeli učne 

vsebine, ki bi jo predstavili, saj bi bila le-ta pretežka ali preobsežna. Nekateri se ne počutijo 

dovolj kompetentne za podajanje teh tem. Tretji najpogostejši razlog so slabo opremljene 

šole. Šole pogosto nimajo financ za nakup novejših pripomočkov in materialov. Prav tako 

učiteljem ni dostopna razumljiva literatura, ki bi jih podučila o sodobnih znanstvenih 

spoznanjih ter jih usmerjala pri izvajanju tovrstnega pouka (Ferk Savec, Devetak in Wissiak 

Grm, 2007; Ferk Savec, 2014; Glažar in Vrtačnik, 2007; Pavlin, 2013; Repnik, 2012; 

Rovšek, 2014; Shabajee in Postlethwaite, 2000).  

 

Da bi se učitelji počutili bolj kompetentne za poučevanje sodobnih tem, avtorji tujih in 

slovenskih člankov (Devetak in Glažar, 2014; Devetak, 2014; Ferk Savec, Devetak in 

Wissiak Grm, 2007; Glažar in Vrtačnik, 2007; Gostinčar Blagotinšek, 2014; Pavlin, 2015b; 

Repnik, Gerlič, Grubelnik, Ferk, 2010; Repnik, 2012; Shabajee in Postlethwaite, 2000) 

predlagajo, da bi se učitelji stalno udeleževali raznovrstnih strokovnih usposabljanj. Ker je 

strokovna literatura pogosto učiteljem nerazumljiva in ne zmorejo rezultatov študij uporabiti 

pri svojem delu, prihaja do nesoglasij in pomanjkanja v komunikaciji med učitelji in 

znanstveniki. Predlagano je izvajanje izobraževalnih programov, na katerih bi učiteljem 

približali znanstvena odkritja ter načine, kako prenesti te ugotovitve v prakso. Glažar in 

Vrtačnik (2007) sta v svoji raziskavi predlagala, da bi bilo potrebno ustanoviti Center za 

didaktiko naravoslovnih predmetov, ki bi skrbel za partnerski odnos ter omogočal učiteljem 

izpopolnjevanje znanja. Center bi lahko pomagal pri prenovi in izpopolnjevanju UN glede 

na mednarodne trende.  

 

Strokovni razvoj učiteljev ni pomemben samo zaradi izvajanja učnega procesa. Pomembno 

je tudi, da so učitelji motivirani za podajanje učne vsebine, saj bodo tako več mladih 

pritegnili k spoznavanju naravoslovnih tem. Posledica tega bi lahko bil boljši naravoslovni 

in tehnološki razvoj države (Devetak in Glažar, 2014; Gostinčar Blagotinšek, 2014; Repnik, 

Gerlič, Grubelnik, Ferk, 2010; Kobal idr., 1992; Rovšek, 2014; Shabajee in Postlethwaite, 

2000). Avtorji menijo, da bi sodobne vsebine lahko motivirale učence, zato bi bilo smiselno, 

da bi jih vključevali v izobraževalni proces. Shabajee in Postlethwaite (2000, v Stannard, 

1999) sta v svojem članku posebej izpostavila dejstvo, da bi se o sodobnih naravoslovnih 

temah morali učiti že v zgodnji mladosti, ko so naši možgani še fleksibilni in lažje razumejo 
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nove informacije. Učenci, ki so nadarjeni na naravoslovnem področju, pogosto ne dobijo 

odgovorov na svoja vprašanja in zaradi tega ne morejo popolno razviti svojih sposobnosti. 

Marsikateri od teh učencev dobi odgovore na svoja vprašanja šele v srednji šoli ali na 

fakulteti. Če nadarjenim učencem ne omogočamo raziskovanja, njihova zagnanost upade in 

s tem se poveča možnost izgube potencialnih znanstvenikov (prav tam; Repnik, Gerlič, 

Grubelnik, Ferk, 2010).  

 

Z raziskovanjem sodobnih znanstvenih materialov je povezano sodobno učenje. Pri tem je 

pomembno, da pedagog učence miselno aktivira z raznovrstnimi dejavnostmi. Pri 

naravoslovnih predmetih lahko podamo učno vsebino tudi s praktičnim delom. Z izrazom 

praktično delo opredelimo laboratorijsko oz. eksperimentalno delo ter terensko delo. Da bi 

lahko učence čim bolj pritegnili k poznavanju naravoslovnih predmetov, bi lahko uporabili 

tudi eksperimentalni način učenja (Devetak in Glažar, 2014; Gazi, 2012; Gostinčar 

Blagotinšek, 2014; Kobal idr., 1992; Pavlin, 2011; Planinšič, 2000; Zupan, 2005; Repnik, 

Gerlič, Grubelnik, Ferk, 2010; Ferk Savec, Devetak in Wissiak Grm, 2007; Skvarč, 2014; 

Tomažič, 2014).  

 

 Hidrogeli v šoli 

Avtorica Pavlin je napisala kar nekaj del, ki se navezujejo na sodobne materiale, tekoče 

kristale in hidrogele. V svoji doktorski disertaciji (2013) je predstavila raziskavo o tekočih 

kristalih, ki jo je izvedla z dijaki in študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Rezultati raziskave so pokazali, da učeči pred obravnavo učnega gradiva vedo, da ti materiali 

obstajajo in da se po obravnavi učne vsebine njihovo znanje znatno izboljša. Pri svojih 

raziskavah je ugotovila, da se učencem zdijo sodobni materiali zanimivi ter da o njih želijo 

izvedeti še več. Izvedla je tudi raziskavo (Pavlin, 2015b; Pavlin in Čepič, 2017) o poznavanju 

hidrogelov med študenti v 1. letniku smeri razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. V raziskavi so sodelovali 104 študentje, stari približno 20,6 let in po večini 

ženskega spola. Analiza rezultatov je pokazala, da študenti o hidrogelih nimajo skorajda 

nobene predstave, saj so pri reševanju anketnega vprašalnika v povprečju dosegli 8 % 

možnih točk. Avtorica navaja, da je možen razlog za nepoznavanje sodobnih znanstvenih 

tem ta, da se pri pouku fizike in kemije v gimnazijah in drugih srednjih šolah teh tem ne 

obravnava. Študenti, ki so ocenili, da poznajo hidrogele, so dosegli boljše rezultate kot tisti, 

ki so trdili, da hidrogelov ne poznajo. Pavlin trdi, da so študenti, ki poznajo tovrstne 

materiale, kljub temu da se o njih niso učili pri pouku v srednji šoli, notranje motivirani za 

učenje naravoslovja in se o sodobnih znanstvenih temah samostojno informirajo preko 

svetovnega spleta (prav tam).  

 

 Učne oblike in metode dela  

Učitelj mora pouk predhodno načrtovati. Ni dovolj, da le pripravi naloge, s katerimi bodo 

učenci dosegli zastavljene učne cilje, temveč mora načrtovati tudi, na kakšen način bodo 

naloge izvedli. Za izbrane cilje najprej izbere učno obliko dela, nato pa še metodo dela. V 

sledečih podpoglavjih bomo predstavili učne oblike in metode dela pri pouku.  
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 Učne oblike dela 

''Termin učna ali didaktična oblika se nanaša na socialno organizacijo dela pri pouku'' 

(Poljak, 1974; v Vogrinc idr., 2009). Glede na razporeditev učencev poznamo frontalno, 

individualno delo, delo v paru in skupinsko obliko dela (Semec, 2013). V nadaljevanju sledi 

krajši opis posamezne učne oblike.  

 

V šolah je najpogostejša frontalna učna oblika, pri kateri gre za ''neposredno delo učitelja 

z vsemi učenci v skupini (običajno oddelku) hkrati'' (Vogrinc idr., 2009). Za to obliko učenja 

je značilna enosmerna komunikacija med učiteljem in učenci, učenci med seboj pa 

komunicirajo bolj malo ali pa sploh ne. Učitelji se jo pogosto poslužujejo pri obravnavi nove 

učne vsebine ter pri podajanju navodil. Pri tej obliki ima učitelj pregled nad vsemi učenci in 

lahko poda razlago vsem hkrati. Učitelj mora paziti, kako pogosto uporablja to obliko, ker 

se učenci lahko pričnejo dolgočasiti, saj so pri poslušanju preveč pasivni, zato se jo lahko 

uporablja v kombinaciji z drugimi učnimi oblikami dela (prav tam; Semec, 2013).  

 

Individualna učna oblika ''pomeni učenčevo samostojno ali individualno izvajanje 

določene aktivnosti, na različnih etapah učnega procesa od uvajanja do preverjanja in 

ocenjevanja'' (Poljak, 1974; Vogrinc idr., 2009). Pred izvedbo te oblike dela mora učitelj 

podati navodila, ki so jasna vsem učencem. Šele tako lahko učenci pričnejo z delom. Pri 

individualnem delu se lahko izvaja individualizacija, saj učenci delajo glede na svoje 

predznanje, v lastnem tempu in so ves čas aktivni. Učitelj lahko pripravi tudi različne naloge 

glede na nivo znanja ali vsebino. Vseeno pa pri tej obliki dela učenci ne komunicirajo z 

učiteljem ali sošolci, zato je pomembno, da jo kombiniramo tudi z ostalimi oblikami dela 

(prav tam; Semec, 2013). Učence je smiselno navaditi na to obliko dela že v nižjih razredih, 

saj jih tako pripravimo na samostojnost in samoizobraževanje, kar jim nato koristi v višjih 

razredih in kasneje v življenju (Semec, 2013).  

 

Že samo ime pove, da delo v paru poteka v dvojicah. Učenci na tak način skupaj rešujejo 

naloge, probleme, izdelujejo izdelke ipd. Z delom v dvojicah učenci vzpostavijo interakcijo 

in vplivajo en na drugega. Pri delu urijo svoje sporazumevalne zmožnosti, se učijo 

prilagajanja in sprejemanja kompromisov. Boljši učenci lahko na ta način pomagajo slabšim, 

po drugi strani pa se lahko zgodi, da boljši učenci opravijo vse delo samostojno. Na tak način 

delo ne poteka smiselno, zato mora učitelj že vnaprej razmisliti, kako učence razporediti v 

pare. Sama razvrstitev je odvisna od namena dela, npr. pomoč slabšim učencem, 

vzpostavljanje interakcije ipd. (prav tam).  

 

Skupinska učna oblika poteka tako, da učitelj ''oblikuje manjše podskupine (3–6) učencev, 

ki samostojno izvajajo določene učne naloge […] in o rezultatih ter poteku dela seznanjajo 

učitelja ter sošolce'' (Tomič, 2003; Blažič idr., 2003; Poljak, 1974; v Vogrinc idr., 2009). 

Cilj te učne oblike je, da učenci na podlagi komunikacije, interakcije in medsebojnega 

sodelovanja pridejo do skupnih zaključkov. Pri tem skupaj načrtujejo potek dela, si razdelijo 

naloge, razvijajo zaupanje, odgovornost ipd. Kot pri delu v parih je pomembno, da učitelj 

razdeli učence v skupine tako, da so vsi člani aktivni. Prav tako mora učitelj paziti, da 

skupinam ne pomaga preveč, saj na ta način učenci ne bi samostojno našli odgovorov. Zato 

naj jim pomaga le takrat, ko je to potrebno (prav tam; Semec, 2013).  
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 Učne metode dela 

''Izraz metoda je grškega izvora in pomeni pot, način [ali] pristop'' (Pedagoška enciklopedija, 

1989; v Vogrinc idr., 2009). Učne metode dela so ''teoretično utemeljen[i] in praktično 

preizkušen[i] način[i] dela učencev in učiteljev v posameznih etapah učnega procesa [...], ki 

so usmerjen[i] k uresničevanju učnih ciljev ter materialnih, funkcionalnih in vzgojnih nalog 

pouka'' (prav tam). Učnih metod ne razvrščamo po pomembnosti, saj ima vsaka metoda svoje 

prednosti in slabosti; z ustrezno kombinacijo različnih metod pa lahko učitelj doseže, da so 

učenci motivirani za delo in da se pri pouku veliko naučijo. Raziskovalci predlagajo različne 

učne metode dela. V nadaljevanju bomo predstavili le tiste, ki se na razredni stopnji 

največkrat pojavijo. To so sledeče učne metode: razlaga, razgovor ali pogovor, 

demonstracija, opazovanje, didaktična igra, praktično delo, projektno delo in 

eksperimentalno delo.  

 

Za razlago je značilna enosmerna komunikacija, saj naenkrat govori le ena oseba – učitelj 

ali učenec. S to učno metodo lahko učitelj vsem učencem naenkrat posreduje učno vsebino, 

vendar mora pri tem paziti, da je razlaga kratka in preprosta, saj mu tako učenci lažje sledijo. 

S tem, ko učitelj poda razlago naenkrat celemu razredu, pridobi veliko časa, ki ga lahko 

porabi za druge dejavnosti, pri katerih je zaželeno, da so aktivni tudi učenci. Pri tej metodi 

dela so učenci navadno pasivni, zato mora učitelj presoditi, kako dolga bo razlaga in s 

katerimi pripomočki si bo pomagal, saj mu učenci lahko nehajo slediti, ker vsebine ne 

razumejo ali pa jim ni zanimiva (Kocbek, 2011; Vidmar, 2015).  

 

Razgovor ali pogovor poteka v dialogu med učiteljem in učenci ali pa samo med učenci. Za 

to učno metodo dela je značilno, da poteka z izmenjavo vprašanj in odgovorov. Pomembno 

je, da ima pogovor rdečo nit oz. da je usmerjen k zastavljenim ciljem. Vprašanja, ki jih 

zastavi učitelj, naj spodbujajo učence k razmišljanju. Cilj je, da učenec smiselno odgovori 

na učiteljevo vprašanje. V primeru, da odgovor ni ustrezen, ga učitelj ne sme kritizirati. 

Povedati mora, kaj je bilo v odgovoru dobro in kaj bi lahko še dodali. Učitelj lahko to metodo 

uporabi pri preverjanju znanja ali predznanja učencev. Pri učencih, ki ne odgovorijo 

pravilno, jim lahko zastavi še dodatna vprašanja, s katerimi lahko učenca privede do 

pravilnega odgovora. Na ta način lahko učitelj tudi od celotne skupine pridobi odgovore na 

problemsko vprašanje. Najzahtevnejša oblika razgovora je diskusija. To učno metodo dela 

učitelji običajno uporabijo pri starejših učencih, saj se je na diskusijo potrebno predhodno 

pripraviti. Pri tej obliki udeleženci povedo svoja mnenja, ki jih nato argumentirajo, pri čemer 

poskušajo izničiti argumente sogovornikov. Na ta način se lahko oblikujejo nova stališča in 

rešitve (Kocbek, 2011).  

 

Učni metodi demonstracija in opazovanje se povezujeta, zato ju bomo opisali kar skupaj. 

Demonstrácija je ''nazorno prikazovanje pojava ali predmeta in njegove uporabe, navadno 

v učne namene'' (Adamič idr., 2012). Pri tej metodi dela učitelj učencem pokaže predmet, 

proces ali pojav, ki ga učenci opazujejo. V Slovenskem medicinskem slovarju (Adamič idr., 

2012) sta za geslo opazovánje podani dve razlagi: ''1. zaznavanje z gledanjem, […] 

observacija'' ter ''2. načrtno gledanje, navadno daljši čas, z določenim namenom […]''. Cilj 

demonstracije je, da učenci vidijo to, kar je pomembno za določen predmet oz. pojav. Pri 

demonstraciji predmetov ni nujno, da učitelj pokaže predmet v naravni obliki, saj to včasih 

ni možno. V tem primeru lahko prinese v razred model, maketo ali posnetek (Kocbek, 2011). 

 

Didáktična ígra je ''igra, ki ima učni, vzgojni ali drug didaktični pomen'' (Rebolj, 2011). To 

pomeni, da preko didaktične igre učenci dosežejo zastavljene cilje. ''Dobra didaktična igra 
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udeleženca »posrka vase« in vključi vsa njegova čutila'' (Mrak Merhar, Umek, Jemec in 

Repnik, 2013). S to učno metodo učenci pozornejše sledijo učnemu procesu, hkrati pa je 

učenje zabavno in učinkovito.  

 

Pri praktičnem delu učenci iz raznovrstnih materialov samostojno naredijo nek izdelek. Da 

bi uspešno dosegli zastavljene cilje, morajo učenci dobro poznati materiale, s katerimi 

rokujejo, in snovi, iz katerih so materiali. Na podlagi tega se odločijo, katero orodje je 

primerno za obdelavo. Pri tem morajo najprej poznati orodja in njihovo funkcijo, šele nato 

lahko obdelajo material (Kocbek, 2011; Osolnik, 2012).  

 

Projektno učno delo predstavlja posebno obliko dela, pri kateri poljubno število učencev 

izbere ''iz množice aktualnih učnih tem tisto, ki jih najbolj zanima in jim ustreza po učni 

zahtevnosti, da bi jo v krajšem ali daljšem času v šoli ali zunaj nje čim bolj samostojno 

obdelali'' (Vogrinc idr., 2009). Tovrstna učna metoda lahko povezuje več predmetov, hkrati 

pa učenci postajajo samostojni, pridobijo delovne navade, se naučijo prilagajanja, 

sodelovanja, prevzemanja odgovornosti, kritičnega mišljenja, reševanja naravoslovnih 

problemov ipd. Preučevana tema je iz vsakdanjega življenja in je učencem poznana. S tem 

se doseže boljšo aktivnost in vključevanje učencev k projektu (prav tam; Ferk Savec, 2014).  

 

Pri učni metodi eksperimentalno delo so učenci zelo aktivni. Izvajajo poskuse, ki jih morajo 

pozorno opazovati in nato pogosto rešiti uporabne naloge, ki se nanašajo na izvedbo in 

končni rezultat (Kocbek, 2011). Ker je ta metoda najpomembnejša za naše magistrsko delo, 

saj jo želimo uporabiti pri pouku pri obravnavi hidrogelov, je obširneje opisana v naslednjem 

poglavju (2.4).  

 

 Eksperimentalno delo  

''Poskus, ki ga učitelj prinese v razred, predstavlja skrivnostno skrinjico, v katero bi učenci 

želeli pogledati. Ko jim pokažemo nov pojav ali presenetljiv izid poskusa, je njihova 

motivacija, da bi pojav razumeli, znatno večja, kot če o tem le govorimo. Pričakovanje in 

radovednost povečata pozornost in motivacijo,'' je zapisal Planinšič (2000, str. 47). Učenci 

radi izvajajo poskuse tudi samostojno, kajti tako si bolje zapomnijo učno vsebino (Pavlin, 

2011). 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika6 sta termina eksperiment in poskus opredeljena 

kot ''znanstveni postopek, s katerim se kaj ugotovi ali dokaže'' (Ahlin idr., 2000). Vseeno jih 

v sodobnem času ne uporabljamo le za demonstracijo, temveč so postali sredstvo ''za 

razmišljanje, sklepanje, teoretično obravnavo in diskusijo'' (Planinšič, 2010, str. 9). Fizikalni 

poskusi so ponovljivi, brez težav jih lahko nadzorujemo in izvedemo v zelo kratkem času. 

Pogosto jih lahko brez težav razložimo in napovemo nove izide. Zaradi tega jih lahko 

uporabljamo na začetku ure, ko učencem predstavimo novo učno vsebino, ali pa pri 

utrjevanju, ko učenci učno vsebino že poznajo in lahko napovejo, kaj se bo na koncu poskusa 

zgodilo. Poskus ni le poučevalen, temveč tudi privlačen in učence motivira pri učenju. 

Načrtovanje in izvajanje poskusov učitelje in učence spodbuja k boljšemu opazovanju 

fizikalnih pojavov ter k spoznavanju novih materialov in dosežkov v znanosti in tehnologiji. 

Pri izvajanju poskusov so lahko učitelji in učenci zelo ustvarjalni, kar jih še dodatno motivira 

za delo. Zato je pomembno, da učence dovolj motiviramo za izvajanje poskusov, da jih 

                                                 
6 V nadaljevanju: SSKJ. 
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kasneje tudi sami izvajajo doma (Gazi, 2012; Kobal idr., 1992; Pavlin, 2011; Planinšič, 

2000; Skvarč, 2014).  

 

Da bi delo potekalo tako, kot si je učitelj zamislil, mora ta imeti ustrezno znanje, s katerim 

eksperiment načrtuje, izvede in nato učencem ponudi ustrezno razlago. Razlaga mora biti 

dobro pripravljena, da lahko nato učenci iz opazovanja dobijo željene zaključke. Pomembno 

je, da učitelj v razredu ne izvaja poskusov, ki bi bili za učence pretežavni ter takšnih, ki jih 

učencem ne bi znal razložiti (Planinšič, 2010). Avtorja Zupan (2005) in Planinšič (2010) 

predlagata pomoč s strani učencev pri načrtovanju praktičnega dela ali pri dodatnih poskusih. 

S tem bi lahko učenci še bolj razvili svoje naravoslovne kompetence.  

 

 Vrste poskusov  

Pri pouku lahko uporabimo različne vrste poskusov. Planinšič (2010, str. 13) jih je razvrstil 

''glede na vlogo, ki jo imajo pri poučevanju, v naslednje skupine: demonstracijski poskusi, 

interaktivni poskusi, laboratorijski poskusi, poskusi pri projektnem delu, domači poskusi in 

poskusi za popularizacijo znanosti''. V nadaljevanju jih na kratko predstavljamo. Na koncu 

pa je predstavljen še pojem pošten poskus, ki se pogosto pojavlja v predšolskem obdobju in 

v prvi triadi OŠ.  

 

Pri učnem procesu učitelji najpogosteje uporabljajo demonstracijske poskuse. Z njimi 

lahko predstavijo obravnavano učno vsebino ali podkrepijo določene teorije. Če poskus 

pokažemo na začetku pouka, služi kot motivacijsko sredstvo. V tem primeru eksperiment le 

pokažemo, razlago pa povemo kasneje. Še bolje je, da učitelj zna demonstracijske poskuse 

preoblikovati v interaktivne poskuse, saj lahko s tem še poveča njihovo učinkovitost.  

 

Interaktivni poskusi igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju aktivnega pouka. 

Konstruktivistični učni pristop zagovarja trditev, da moramo novo znanje graditi na podlagi 

že pridobljenega znanja in izkušenj. Na podlagi tega je Planinšič (2010) opisal tri tehnike, 

ki se jih lahko izvede v obliki interaktivnih poskusov. 

 

1. Interaktivne demonstracijske poskuse lahko uporabljamo za prikazovanje poskusov z 

računalniškim zajemanjem meritev. Uporabljamo jih lahko pri obravnavi nove učne 

vsebine ali za utrjevanje znanja (Sokoloff in Thornton, 2004a, v prav tam). Učence 

spodbujamo, da napovejo, kaj se bo pri eksperimentu zgodilo. O napovedih se med seboj 

pogovorijo. Nato izvedemo poskus in diskusijo o dobljenih rezultatih.  

2. Pri tehniki napovej-opazuj-razloži se uporablja preproste eksperimente z nepričakovanim 

izidom (White in Gunstone, 1992, v prav tam). Najprej učencem opišemo poskus, oni pa 

napovejo končni izid. Nato učitelj pokaže poskus in ga po potrebi ponovi. Učenci morajo 

nato opazovani izid opisati. Na koncu pa poskušajo najti razloge, čemu se njihove začetne 

napovedi razlikujejo od končnega izida poskusa in o njih debatirajo. Ko zaključijo, jim 

učitelj poda razlago oz. potrdi ustrezno razlago učencev. Učitelj lahko uporabi tudi težjo 

različico tehnike opazuj-razloži-napovej. Pri tej različici po zadnji napovedi sledi 

zaključna razlaga, s katero učitelj konča celotno nalogo.  

3. Zadnja tehnika se imenuje opazuj-spoznaj-uporabi (Mc Dermott, 1991, v prav tam). Pri 

tej tehniki učenci pridejo do novih spoznanj s pomočjo opazovanja. Ta spoznanja lahko 

nato uporabljajo v novih situacijah, ki so podobne tisti, ki so jo opazovali.  

 

Laboratorijski poskusi so tisti poskusi, ki se izvajajo pri praktičnem pouku. Samo ime 

''laboratorijski'' nakazuje, da naj bi ti poskusi potekali v posebnem prostoru, vendar to ne 
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pomeni, da jih ne smemo izvajati v učilnici ali na prostem. ''Glavni namen laboratorijskih 

poskusov je spoznavanje merskih postopkov in merilnih naprav ob sistematičnem 

opazovanju pojavov in preverjanju fizikalnih zakonitosti, ki so jih [učenci] spoznali pri 

[pouku]'' (prav tam, str. 19). Običajno učitelj že vnaprej pripravi navodila, po katerih učenec 

izvede eksperiment. Prav tako pripravi vprašanja, ki učence vodijo skozi dejavnost in jih 

opozorijo na bistvene elemente poskusa. Vseeno pa pri takšnih poskusih učenci niso preveč 

ustvarjalni, saj laboratorijski poskus predhodno pripravi že učitelj. Zato je pomembno, da 

jih ne uporabljamo prepogosto, saj jih lahko začnejo učenci doživljati kot rutinske in 

nezanimive. Temu se lahko učitelji izognejo tako, da k laboratorijskim poskusom vključijo 

tudi elemente projektnega dela (prav tam).  

 

Poskusi pri projektnem ali raziskovalnem delu potekajo v skupinah. Učenci prejmejo 

opredeljene definirane naloge, sami pa morajo pridobiti potrebne informacije, ki jih 

privedejo do rešitev. Naloge rešujejo tako kot v realnem življenju, zato lahko poteka projekt 

v učilnici ali na prostem, odvisno od situacije. Ravno zaradi tega je lahko takšno delo zelo 

koristno za življenje, saj učenci razvijajo raznovrstne kompetence. UN za OŠ in srednje šole 

učiteljem omogočajo, da lahko pogosto vključujejo projektno delo v pouk. S tega vidika 

lahko Slovenijo uvrstimo med naprednejše države (prav tam).  

 

Domači poskusi so tisti, ki jih učenci ''sami izvajajo doma. Lahko so del domače ali 

seminarske naloge ali pa le kot ideja, kako ustvarjalno preživeti prosti čas'' (prav tam, str. 

21). Nekateri učenci ne marajo eksperimentalnega dela, zato lahko ta odpor zmanjšamo tako, 

da pri delu uporabljajo vsakdanje predmete. Ti predmeti se spreminjajo z razvojem 

tehnologije. Za vsakdanje domače poskuse lahko v knjižnici ali na svetovnem spletu 

najdemo veliko raznovrstne literature.  

 

Poskusi za popularizacijo znanosti niso del ciljev v UN, vendar se pogosto izvajajo. 

Vsebujejo veliko elementov ''presenečanja […], paradoksa […], nasprotij […], prikaza 

znanega poskusa v povečanem merilu […] in […] humorja'' (prav tam, str. 21). Izberemo jih 

tako, da nastane krajša zgodba, ki na koncu vsebuje nauk, spoznanje ali sklep. Vseeno je 

potrebno na koncu podati tudi krajšo razlago, da eksperiment ni videti kot čarovniška 

predstava. Najpogosteje se jih izvaja na šolskih predstavitvah ali priložnostih, ki niso 

povezane s poukom. Zato mora biti razlaga kratka in razumljiva (prav tam).  

 

Poskusi, ki si jih lahko ogledamo preko računalnika, so virtualni poskusi. Če želimo v 

razredu pokazati virtualni poskus, se moramo vedno prepričati, da je eksperiment 

naravoslovno in didaktično ustrezen. Če imamo na voljo realen in virtualen poskus, Planinšič 

(prav tam) vseeno priporoča realnega, saj bo po vsej verjetnosti pritegnil več učencev.  

 

Pri izvajanju poskusov morajo učenci ugotoviti, katera spremenljivka vpliva na izid poskusa. 

Na podlagi tega lahko učenci ''sklepa[jo] in oblik[ujejo] ugotovitve, zakonitosti in 

posplošitve'' (Krnel, 2011, str. 55). Zato je zanje pomembno tudi načrtovanje poskusov. 

Krnel (2006) opisuje primere poštenih ali nepristranskih poskusov. Pri načrtovanju je 

pomembno, koliko spremenljivk vsebuje poskus, koliko od teh se spreminja in koliko jih 

ostane istih. Krnel je zapisal, da je razumevanje otrok ''povezano z razvojem mišljenja, ki se 

po Piagetu razvija postopoma'' (prav tam, str. 34). Učenci v prvi triadi skušajo pojav razložiti 

s čim manj spremenljivkami, zato je pomembno, da se pri poskusu spreminja le ena 

spremenljivka, ostale pa ostanejo iste. ''Z odraščanjem in zorenjem, kar vključuje tudi 

miselni razvoj, smo sposobni hkrati ravnati z več spremenljivkami in reševati tudi bolj 

kompleksne probleme'' (prav tam). Pri tovrstnih poskusih se učenci naučijo usmeriti 
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pozornost ne le na sam potek poskusa, temveč na kombinacijo spremenljivk. Preden pridejo 

do rešitve, morajo ''ugotovi[ti], da se morajo raziskave lotiti sistematično, kar pomeni, da 

morajo načrtno spreminjati eno spremenljivko'' (Krnel, 2011, str. 55).  

 

 Prednosti in slabosti eksperimentalnega dela pri pouku  

Eksperimentalno delo ima veliko pozitivnih lastnosti. Omogoča nam pridobivanje znanja in 

spretnosti ter pomaga pri razvijanju celovite učenčeve osebnosti. Vključuje opazovanje in 

rokovanje z realnimi predmeti in materiali, kar še dodatno motivira učence pri delu (Gazi, 

2012; Vrtačnik idr., 2000; Pavlin, 2011; Skvarč, 2014; Tomažič, 2014; Zupan, 2005). Pri 

tem se več naučijo, saj ''resnični dogodek vsebuje več informacij kot katerakoli ponazoritev'' 

(Zupan, 2005, str. 107). Učenci bolje razumejo, kako pojav poteka, če samostojno opravijo 

poskus, hkrati pa razvijajo odgovoren odnos do eksperimentalnega dela (Zupan, 2005; Gazi, 

2012; Pavlin, 2011; Skvarč, 2014).  

 

Pri izvajanju eksperimentov moramo biti pozorni na morebitne težave, do katerih lahko pride 

med delom. Pri opravljanju poskusov učenci iz različnih razlogov nepravilno opravijo 

dejavnost. Posledično pridejo do napačnih rezultatov in zaključkov. V takšnem primeru 

lahko skupaj poiščejo povprečje rezultatov ali pa izvedo, kakšne rezultate je dobila večina 

učencev. V primeru, da večina učencev dobi napačne rezultate, ni dovolj, da učitelj le razloži, 

zakaj je prišlo do takšnih rezultatov ter kakšni bi morali biti. Učenci verjamejo tistemu, kar 

so videli, in ne nujno tistemu, kar jim povemo (prav tam). Prav zato je pomembno, da jim 

pokažemo le tiste poskuse, ki so primerni za njihovo razvojno stopnjo (Planinšič, 2010). 

Učenci pogosto pri napovedovanju rezultatov podajo napačne napovedi, kar pomeni, da 

napačno razmišljajo in sklepajo. To ima lahko negativen učinek na učenje, saj menijo, da 

gre le za ''trike'' in si zato ne upajo več samostojno razmišljati. Zato je bolje, da učenci 

napovejo izid le pri tistih poskusih, ki jih lahko povežejo z že pridobljenim znanjem. Vseeno 

je pravilno, da učitelj ne pove samo pravilne rešitve, temveč da učencem razloži, zakaj 

določena napoved ni pravilna. Prav tako mora vedno podati razlago poskusa, da ne pride do 

napačnih predstav (Planinšič, 2010; Gazi, 2012; Glažar in Vrtačnik, 2007; Pavlin, 2011).  

 

 Hidrogeli 

V tem poglavju natančneje predstavljamo hidrogele, sodobne pametne materiale, ki jih 

vsakodnevno srečujemo in uporabljamo, vendar se tega niti ne zavedamo. Opisujemo 

njihove lastnosti (podpodpoglavje 2.5.2) in zgradbo (podpodpoglavje 2.5.3).  

 

 Kaj so hidrogeli?  

Hidrogeli so sodobni pametni materiali (Peppas, 2004; Wong, 2007). Svojo obliko lahko 

spremenijo glede na spremembe v okolju (npr. pri spremembi pH, temperature, 

koncentracije soli). Njihova najpomembnejša lastnost je absorpcija vode. Nekateri hidrogeli 

so iz polimerov karboksilnih kislin (prav tam; Andvancing the Chemical Science, 2015; 

Kurečič, 2011; Pavlin, 2015a; Pavlin, 2015b; Pavlin in Čepič, 2017; Weird Science Kids, 

2016). Hidrogeli so tudi materiali, ki jih pogosto uporabljamo, npr. geli za lase in vlažilne 

kroglice za rastline (slika 1) (Wong, 2007). Uporabljajo se kot ena od sestavin v tekočih 

milih in šamponih (Trandai in Van Phan, 1997). Hidrogeli so pomembni tudi v medicini, 

npr. pri kontaktnih lečah (slika 2), prsnih vsadkih, obližih (slika 3) in povojih, senzorjih za 

tlak, v tkivnem inženirstvu ter pri matricah DNK gela (prav tam; Banik, Fernandes, Thomas 
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in Raghavan, 2012; Byron in Variano, 2013; Drexel University GK-12 Program, 2008; 

Peppas, 2004; Pavlin in Čepič, 2017).  

 

 
Slika 1: Kroglice za rastline iz 

hidrogela  

 
Slika 2: Kontaktna leča 

 
Slika 3: Obliž iz 

hidrogela 

 

 Lastnosti hidrogelov 

Poznamo ogromno različnih hidrogelov z različnimi lastnostmi, ki omogočajo njihovo 

uporabo na raznovrstnih področjih. Njihova pomembna lastnost je vpijanje vode. Določene 

vrste hidrogelov lahko vpijejo tudi do 500-krat večjo količino vode, kot tehtajo sami (2008 

National Youth Science Day, 2008; Kurečič, 2011; Pavlin, 2015b; Pavlin in Čepič, 2017; 

Steve Spangler Science, 2015; Thompson in The King of Random, 2013; Weird Science 

Kids, 2016; Wong, 2007). Od raznih penastih gob in spužev se hidrogeli razlikujejo po tem, 

da vodo zadržijo tudi pod povišanim tlakom. S slik 4 in 5 je razvidna razlika med 

zadrževanjem vode pod povišanim tlakom med gobo (slika 4) in kroglico hidrogela (slika 

5). Zaradi te lastnosti se nekateri hidrogeli uporabljajo kot glavna sestavina v otroških 

plenicah (Steve Spangler Science, 2015; Weird Science Kids, 2016; Wong, 2007). Sliki 6 in 

7 prikazujeta, kako se iz otroške plenice (slika 6) pridobi hidrogel v prahu (agrogel) (slika 

7). Ena žlica prahu lahko vpije približno 5 decilitrov tekočine (sliki 8 in 9). Hidrogeli se med 

seboj razlikujejo tudi po tem, kako hitro vpijejo tekočino ter kakšno vrsto tekočine vpijejo; 

npr. prah hidrogela iz otroških plenic lahko hitreje vpije vodo kot kroglice hidrogela.  

 

 
Slika 4: Zadrževanje vode pod povišanim tlakom 

pri gobi 

 
Slika 5: Zadrževanje vode pod povišanim tlakom 

pri kroglici hidrogela 
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Slika 6: Otroška plenica 

 
Slika 7: Prah hidrogela (agrogel) iz otroške plenice  

 

 
Slika 8: Agrogelu dodamo vodo 

 
Slika 9: Agrogel, ki je absorbiral vodo 

 

Hidrogeli so pametni materiali, ki lahko spremenijo svojo obliko ali lastnosti kot odziv na 

spremembo v njihovi okolici (prav tam; Banik idr., 2012; Andvancing the Chemical Science, 

2015; Pavlin in Čepič, 2017; Peppas, 2004). Različne vrste hidrogelov se odzovejo na 

različne spremembe v okolju (npr. na pH, temperaturo, koncentracijo soli). Spremembe 

potekajo reverzibilno (dvosmerno). Na primer: če kroglice za vrtnarjenje položimo v vodo, 

jo le-te absorbirajo in nabreknejo. Če pa jim vodo odvzamemo in jih postavimo v suho 

okolje, se bodo začele sušiti in se bodo povrnile v prvotno stanje (prav tam; Steve Spangler 

Science, 2015). Proces vpijanja vode je hitrejši od procesa izsuševanja. Manjše kroglice 

vodo maksimalno absorbirajo v treh urah, sušijo pa se približno tri dni. Izmenjava procesov 

absorpcije in izsuševanja lahko traja tudi do sedem let, dokler biorazgradljivi hidrogeli ne 

razpadejo (Steve Spangler Science, 2015).  

 

Geli se uporabljajo tudi v okoljevarstvu. Znanstvenika z Bradfordske univerze sta izdelala 

''supergel'', ki se uporablja pri odstranitvi razlitih nevarnih olj. Ta ''supergel'' lahko absorbira 

večje količine olja, nato pa se ga odstrani (sliki 10 in 11) (Weird Science Kids, 2016; Wong, 

2007). Na podoben način se ga uporablja tudi pri odstranjevanju obarvane odpadne vode, ki 

nastane pri mnogih industrijskih panogah in zavira fotosintezo v vodnem ekosistemu 

(Kurečič, 2011).  
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Slika 10: Voda in motorno olje (Weird Science 

Kids, 2016) 

 
Slika 11: Absorpcija motornega olja (Weird 

Science Kids, 2016) 

 

Nekatere hidrogele uporabljamo kot zaščito pred požari (Andvancing the Chemical Science, 

2015). Barricade Fire Blocking Gel je gel, ki se ga z vodo razprši po zgradbi z namenom, 

da bi jo zaščitili pred požarom (slika 12). Popršimo ga lahko tudi po rastlinah ali drugih živih 

bitjih. Na sliki 12 se dobro opazi razliko med drevesom na levi strani, ki je bil zaščiten s 

hidrogelom, ter desnim drevesom, ki ni bil zaščiten in je zagorel. Ko npr. objekt ni več v 

nevarnosti, se gel spere z vodo oz. odstrani. Slika 13 prikazuje razliko med levo polovico 

stavbe, ki ni bila zaščitena, in desno, ki je bila (Superpaulybuster, 2012).  

 

 
Slika 12: Stavba in rastline med požarom 

(Superpaulybuster, 2012) 

 
Slika 13: Stavba po požaru (Superpaulybuster, 

2012) 

 

Hidrogeli so koristni tudi v vrtnarstvu, saj pomagajo preprečevati odtekanje vode in erozijo 

zemlje ter zadržujejo vlago v zemlji in s tem pomagajo rastlinam v sušnih obdobjih. Prav 

tako lahko dodamo hidrogel rastlinam in jim s tem ob daljši odsotnosti omogočimo oskrbo 

z vodo (slika 14) (2008 National Youth Science Day, 2008; Steve Spangler Science, 2015; 

Thompson in The King of Random, 2013; Weird Science Kids, 2016).  
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Slika 14: Rastlina s kroglicami za vrtnarjenje 

 

Hidrogeli lahko zadržijo ogromno količino vode, kar je podobna lastnost, kot jo ima telesno 

tkivo (Banik idr., 2012; Byron in Variano, 2013; Drexel University GK-12 Program, 2008; 

Wong, 2007). Hidrogelov, ki se uporabljajo v medicini, telo ne absorbira, pri višjih 

temperaturah se ne poškodujejo in lahko jih pripravimo v raznovrstnih oblikah. So 

biokompatibilni, ne poškodujejo telesa in ne povzročajo imunskih reakcij (Peppas, 2004; 

Wong, 2007). Kontaktne leče so izdelane iz hidrogelov, saj le-ti absorbirajo vodo in ne 

izsušijo očesa. Očesna leča je iz podobnega materiala, kot so nekateri hidrogeli, zato si 

znanstveniki prizadevajo, da bi bilo nekoč možno popraviti očesno lečo z vbrizgom 

hidrogela v njo (Wong, 2007).  

 

Ker so nekateri hidrogeli podobni telesnemu tkivu, želijo znanstveniki odkriti način, kako bi 

lahko zdravilo vbrizgali v hidrogel, ki bi ga nato vnesli v telo. Ta bi nato v telesu zaradi 

spremembe okolice reagiral in postopoma oddajal zdravilo na obolelo mesto. To odkritje bi 

bilo pomembno zato, ker bi s hidrogeli lahko zdravilo dovajali le na določen del telesa, torej 

tam, kjer je le-to potrebno (Drexel University GK-12 Program, 2008; Wong, 2007; Peppas, 

2004). Hidrogele so želeli uporabiti tudi kot sredstvo za hujšanje. Tablete, ki vsebujejo 

hidrogele, pacientu dajejo občutek sitosti ter hkrati zatirajo njihov apetit. Kljub temu se 

nekateri zdravniki s to metodo ne strinjajo. Menijo, da hidrogeli niso materiali, ki bi jih bilo 

varno zaužiti (Peppas, 2004; Wong, 2007).  

 

Najpomembnejši hidrogeli so tisti, ki se uporabljajo v tkivnem inženirstvu. Znanstveniki so 

odkrili način, kako iz tega materiala izdelati nadomestilo za telesno tkivo. Znanost je tako 

napredovala, da so izdelali 3D tiskalnik, s katerim lahko ''natisnejo'' novo tkivo iz hidrogela. 

S to tehniko jim je uspelo izdelati reprodukcijo kosti, žil (slika 15), opornice sapnika, srčnega 

tkiva, hrustančne strukture, skeletnih mišic in kože z več plastmi (Murphy, 2016; Murphy in 

Atala, 2014; Byron in Variano, 2013; Peppas, 2004).  
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Slika 15: Tkivo iz hidrogela (Loubriel, 2014)  

 

 Zgradba hidrogelov 

Poznamo več vrst hidrogelov, hkrati pa kemiki odkrivajo še nove (Wong, 2007; Banik idr., 

2012). Lastnost absorpcije (večjih količin) vode najlažje pojasnimo z opisom zgradbe 

hidrogela in njegove reakcije z vodo.  

 

Polimeri se nahajajo povsod okoli nas. Polimeri so lahko naravni (npr. RNK, DNK, proteini, 

škrob, celuloza, guma) ali sintetični oz. umetni. Hidrogeli nastanejo iz zamreženih 

tridimenzionalnih polimernih verig in vode (slika 17). Polimer je dolga veriga molekul 

monomerov, ki se ponavljajo v enakem zaporedju. Posebna vrsta polimerov so dolge 

molekule, ki privlačijo molekule vode (Kurečič, 2011; Pavlin, 2015b; Pavlin in Čepič, 2017; 

Globokar, 2016; Andvancing the Chemical Science, 2015; 2008 National Youth Science 

Day, 2008; Steve Spangler Science, 2015).  

 

Številni hidrogeli so iz polimerov, ki vsebujejo proste karboksilne skupine (Wong, 2007; 

Andvancing the Chemical Science, 2015). Karboksilne skupine segajo iz osnovne verige 

polimera (slika 16) (Wong, 2007). Pri reakciji polimera z vodo nastanejo oksonijevi ioni 

(H3O
+). Ker je karboksilna skupina oddala vodikov ion, je negativno nabita. Zaradi tega so 

vzdolž polimerne verige negativni ioni.  

 

 
Slika 16: Reakcijska shema reakcije polimera z vodo (Wong, 2007)  

 

Polimerne verige se v vodi začnejo zvijati (slika 17), vendar imajo veliko negativnih nabojev 

po celotni dolžini (slika 18) (prav tam; Andvancing the Chemical Science, 2015). Zaradi 

negativnih nabojev se deli polimerne verige odbijejo med seboj, polimerna veriga se 

razklene; negativni naboji pa privlačijo molekule vode (prav tam).  
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Slika 17: Prepletena veriga polimera (Wong, 2007) 

 

 
Slika 18: Polimerna veriga z negativnimi naboji vzdolž cele dolžine makromolekule hidrogela (Wong, 2007) 

 
Molekula vode (H2O) je iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. Navzven je molekula 

vode električno nevtralna. Vseeno atom kisika bolj privlači elektrone k sebi kot atomi 

vodika. Zato imajo atomi kisika majhen negativni naboj, atomi vodika pa majhen pozitivni 

naboj (slika 19). Naboji so majhni v primerjavi z negativnimi in pozitivnimi naboji ionov, 

kot so natrijevi in kloridni ioni, vseeno pa zadoščajo, da jih privlačijo negativni naboji vzdolž 

polimerne verige hidrogela. Zaradi nastanka vezi med polimerno molekulo in molekulami 

vode se polimerna molekula razklene (prav tam; Andvancing the Chemical Science, 2015).  

 

 
Slika 19: Model molekule vode (Benjah-bmm27, 2007)  

 

Zaradi odvijanja polimerne verige in nastanka vezi postane vodna raztopina hidrogela 

(agrogela) bolj viskozna (prav tam; Andvancing the Chemical Science, 2015).  

 

 Ideje za šolske poskuse s hidrogeli 

Na spletu lahko zasledimo navodila za eksperimente in tudi naloge v tujem in slovenskem 

jeziku. V nadaljevanju predstavljamo ideje za poskuse, ki smo jih zasledili v literaturi in iz 

katerih smo izhajali pri načrtovanju našega učnega gradiva, predstavljenega v poglavju 3.1.  

  

Na spletu smo našli navodila za eksperimente, pri katerih se uporabi hidrogel iz otroških 

plenic. Iz plenice se vzame sredino, ki se jo pretrese. Na ta način se loči hidrogel v prahu od 

ostalih materialov. Nato se ta prah uporabi pri poskusih, s katerimi lahko ilustriramo 

okoljevarstvene rešitve. Postopek pridobivanja prahu je podrobno predstavljen na posnetku 

The King of Random avtorja Thompsona (2013). Slike 20–23 prikazujejo primer uporabe 

hidrogela iz otroških plenic v šolski praksi. Učenci so odstranili vsebino plenice (slika 20) 
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in jo zmešali z vodo (sliki 21 in 22). Hidrogel, ki je absorbiral vodo, so nato uporabili pri 

vstavljanju sadik fižola v zemljo (slika 23).  

 

 
Slika 20: Ločevanje srednjega in zunanjega dela 

plenice  

 

 
Slika 21: Dodajanje vode sredici otroške plenice 

 
Slika 22: Mešanje vode in sredice iz otroške plenice 

 
Slika 23: Sredico iz otroške plenice, ki je 

absorbirala vodo, dodamo rastlini 

 

Hidrogel v prahu so uporabili pri projektu 4-H National Youth Science Day (2008 National 

Youth Science Day, 2008). S tem projektom želijo v ZDA spodbuditi mlade k raziskovanju 

na področju naravoslovja. Pri prvem poskusu učenci iz otroške plenice ločijo hidrogel v 

prahu, ki ga nato zmešajo z vodo, in opazujejo, kaj se zgodi z vodo. Pri drugem poskusu iz 

plastenke, prahu hidrogela iz otroških plenic in zemlje izdelajo model, pri katerem je 

razvidno, kako v naravi voda odteka skozi prst. Učenci pri tem poskusu ugotovijo, da lahko 

s pomočjo hidrogelov zadržijo vodo v prsti.  

 

Na spletni strani Steve Spangler Science (2015) najdemo gradiva v povezavi s hidrogeli. S 

prebiranjem lahko bralci ugotovijo kaj novega o teh materialih, hkrati pa imajo zraven še 

navodila za eksperimente, ki se jih lahko izvede v šoli ali doma. Ti poskusi so tako kot pri 

prejšnjih primerih povezani z absorpcijo, vrtnarstvom in okoljevarstvom. Zanimivo je, da 

prodajajo nekaj svojih izdelkov iz hidrogelov, ki jih lahko kupci uporabijo pri izvajanju 

eksperimentov ali igri. Pri člankih in predlaganih poskusih omenjajo hidrogel v obliki prahu, 

kroglic ali gela. Za igro ponujajo hidrogele v obliki okončin ali organov, ki po absorpciji 

vode narastejo.  

 

Golob (2009) je za učence 3. triade OŠ pripravila gradivo v slovenščini, s katerim bi lahko 

raziskali, koliko vode vpije prah v otroških plenicah. Gradivo vsebuje opise nalog in učne 

liste za učence. Avtorica je poleg gradiva dodala še predloge za primere, ki lahko spodbudijo 

učence k nadaljnjemu raziskovanju teh materialov.  

 



22 

 

Na spletni strani Learn Chemistry (Royal Society of Chemistry, 2015) je zbranih veliko 

poskusov, ki so primerni za učence, učitelje in znanstvenike. Na temo hidrogelov smo našli 

eksperimente, s katerimi učenci ugotovijo, koliko vode absorbira izbrana vrsta hidrogela ter 

koliko časa potrebuje za absorpcijo. Na spletni strani zasledimo razlago, učne liste za učence 

ter videoposnetek z razlago in prikazom poteka poskusa. Prav tako lahko na tej strani učenci 

vnesejo dobljene rezultate in jih primerjajo z rezultati ostalih učencev po celem svetu. 

Naloge so primerne za učence OŠ.  

 

Poskuse s kroglicami hidrogela je predstavila Pavlin na delavnicah The Heureka Workshops 

2014 (2014). Gradivo obsega sedem nalog in je primerno za učence 2. in 3. triade OŠ. Pri 

poskusih učenci merijo premer kroglic hidrogela glede na čas namakanja v vodi, opazujejo 

rast kroglic hidrogela skozi USB mikroskop, primerjajo gostoto kroglic hidrogela različnih 

velikosti, opazujejo kroglice hidrogela v obarvani vodi, skozi kroglice hidrogela posvetijo z 

laserji različnih barv, kroglico hidrogela uporabijo za povečevalno steklo ter kroglice 

hidrogela uporabijo v kislem mediju.  

 

Na spletni strani Weird Science Kids (2016) je predstavljen eksperiment odstranjevanja 

motornega olja iz mešanice tekočin. Poleg opisa in razlage postopka, je na spletni strani 

posnetek, ki nazorno prikazuje ta poskus (sliki 10 in 11). V primeru, da učitelji ne morejo 

kupiti vseh pripomočkov za izvedbo poskusa, lahko učencem predvajajo posnetek.  

 

Na spletni strani Empiribox sta predstavljena videoposnetka (Mike R, 2015), ki prikazujeta 

poskusa s hidrogeli. Pri prvem poskusu uporabijo prah iz otroških plenic, pri drugem pa gel 

za lase, ki je narejen iz hidrogelov. Cilj prvega poskusa je ugotoviti, koliko tekočine lahko 

vpije plenica. Pri drugem poskusu pa se zgodi ravno nasprotno, saj gel za lase vodo izloči. 

Učitelj lahko z učenci izvede poskus ali jim le pokaže posnetek, oni pa postopek sami 

izvedejo doma. Na ta način bi torej učenci lahko raziskovali tudi s starši ali samostojno.  

 

V času priprave tega magistrskega dela je Globokar (2016) pripravil magistrsko delo o 

raziskovanju hidrogelov pri učencih 5. razreda OŠ. Predlagal je poskuse, ki se jih lahko 

izvede pri predmetu NIT v 4. in 5. razredu ter pri predmetu naravoslovje v 6. in 7. razredu 

OŠ. V svojem delu je predstavil 9 poskusov, pri katerih učenci uporabijo hidrogel iz otroških 

plenic in kroglice hidrogela. Učenci preko poskusov spoznajo, kaj so hidrogeli, kako hitro 

rastejo, koliko vode lahko absorbirajo kroglice hidrogela, ali lahko zažarijo, če nanje 

posvetimo z UV svetilko, kako močno jih lahko obremenimo, kako različne tekočine 

vplivajo na rast kroglic hidrogela, kaj vpije več vode – hidrogel (agrogel) iz otroških plenic 

ali kuhinjska krpa ter kako prah iz otroških plenic zadrži vodo v prsti.  
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3 EMPIRIČNI DEL  

V tem poglavju podrobneje predstavljamo raziskavo, izvedeno z namenom evalvacije 

učnega gradiva o hidrogelih s četrtošolci. Začenjamo s poglavjem 3.1, v katerem najprej 

predstavljamo nekaj temeljnih naravoslovnih pojmov, ki se jih uporablja v učnem gradivu o 

hidrogelih. Opisujemo tudi, katere veščine in spretnosti učenci razvijajo tekom izvajanega 

učnega procesa. Sledi še natančen opis oblikovanega učnega gradiva. V drugem delu 

poglavja (poglavje 3.2) sledi predstavitev raziskave o hidrogelih v šoli in njenih izsledkov.  

 

 Učno gradivo za delo s hidrogeli  

Hidrogeli so bili nedavno v šolskem okolju pri nas in po svetu dokaj neznani. Do danes se 

je stanje spremenilo. Na svetovnem spletu zasledimo veliko objav, v katerih so hidrogeli 

uporabljeni v pedagoškem procesu (Steve Spangler Science, 2015; Thompson in The King 

of Random, 2013; 2008 National Youth Science Day, 2008; Royal Society of Chemistry, 

2015; Pavlin, 2014; Pavlin, 2015a; Pavlin in Čepič, 2017; Weird Science Kids, 2016; Mike 

R, 2015). O uporabi hidrogelov v pedagoške namene najdemo le malo objav v slovenščini 

(Golob, 2009; Globokar, 2016; Pavlin, 2015b). Z raziskavo smo želeli izvedeti, ali je možno, 

da bi se te sodobne materiale lahko uporabljalo tudi na razredni stopnji. Ko smo pričeli s 

pisanjem tega magistrskega dela, literature o uporabi hidrogelov pri pouku v slovenskem 

jeziku ni bilo prav dosti, zato smo se odločili, da bomo pripravili učno gradivo, ki bi 

učiteljem omogočilo realizirati določene cilje iz UN. V naslednjih poglavjih najprej 

razložimo nekaj ključnih pojmov, ki jih je potrebno poznati pred obravnavo učne vsebine 

(poglavje 3.1.1). Prav tako predstavimo veščine in spretnosti, ki jih bodo učenci razvijali s 

pomočjo poskusov (poglavje 3.1.2). Sledi predstavitev učnega gradiva (poglavje 3.1.3), ki 

vključuje devet poskusov. Vsak poskus je predstavljen posamično, dodali pa smo tudi 

fotografije za boljšo predstavo.  

 

 Ključni pojmi  

Pri obravnavi učne vsebine o hidrogelih učenci poglobijo znanje določenih fizikalnih 

pojmov. Zaželeno je, da pred izvajanjem poskusov že poznajo te pojme, saj bodo tako lažje 

sledili izvedbi poskusov in jih tudi samostojno reševali. V tem poglavju so predstavljeni 

ključni pojmi, ki se jih uporablja v učnem gradivu. Podana je njihova opredelitev iz SSKJ-

ja, ki razloži rabo pojmov v vsakdanjem življenju, in fizikalna razlaga iz učbenikov za OŠ. 

Za boljšo predstavo smo še pripisali, v katerem razredu OŠ se določeno učno vsebino 

obravnava.  

 

Najpomembnejša lastnost hidrogelov je absorpcija vode. V SSKJ-ju je geslo absórpcija 

opredeljeno kot vpijanje ali vsrkavanje nečesa, npr. ''plinov, svetlobe, žarkov'' (Ahlin idr., 

2000). V Slovenskem tehničnem slovarju: A–B (Adamič idr., 2007) je geslo razloženo glede 

na znanost, v kateri se pojem uporablja. Pri fiziki se uporablja besedo za ''1. pojav, pri 

katerem tekoča ali trdna snov raztaplja drugo snov, ne da bi z njo kemično reagirala'' ali ''2. 

pojav, pri katerem tok energije ali delcev (npr. radioaktivno sevanje, svetloba) pri prehodu 

skozi snov oslabi''. Pri kemiji pojem pomeni ''1. pojav, pri katerem tekoča ali trdna snov 

raztaplja drugo snov in z njo kemično reagira'' ali ''2. selektivno vezanje plinaste komponente 

v tekočini''. V Slovenskem medicinskem slovarju je geslo razloženo kot ''1. sprejemanje, 

vpijanje delcev v tekočino, trdno snov'' in kot ''3. sprejemanje, vpijanje snovi v tkiva ali skozi 
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tkiva'' (Adamič idr., 2012). V tem raziskovalnem delu pojem absorpcija uporabljamo v 

povezavi z razlago iz SSKJ-ja (npr. Hidrogeli so materiali, ki lahko absorbirajo, torej vpijejo 

ali vsrkajo večjo količino vode.).  

 

Beseda absorbirati je izpeljana iz angleške tujke to absorbe. Pri zapisu glagolske oblike 

besede lahko pride do nejasnosti. V Slovenskem pravopisu je dovoljena uporaba zapisa na 

dva različna načina ''1. absórpcija'' in ''2. absórbcija'' (Weiss idr., 2001). Možna razlaga za 

zapis ene ali druge oblike je sledeča: ''razlog je lahko premena po zvenečnosti: c je 

nezveneč, torej tudi b pred njim vedno izgovarjamo nezveneče – kot p (ne glede na to, kako 

pišemo). Če pišemo apsorpcija, prenesemo to premeno tudi v pisavo; če pišemo absorbcija, 

ostajamo zvesti besedotvorni podstavi'' (Verdonik in Marinšek, 2016). Besedi absorpcija je 

podobna še beseda adsorpcija. V SSKJ-ju je zapisano, da je adsórpcija ''zgoščevanje 

plinastih ali raztopljenih snovi na površini trdnih snovi'' (Ahlin idr., 2000). Podobno razlago 

besede smo zasledili tudi v drugih slovarjih.  

 

V UN za SPO in NIT nismo zasledili ciljev, ki bi bili povezani s pojmom absorpcija oz. 

vpojnost. Vseeno bi se o tem lahko učili v 2. in 3. razredu, ko govorijo o lastnostih snovi, in 

sicer pri tematskem sklopu snovi (UN za SPO, 2011). Znanje bi lahko nadgradili v 4. in 5. 

razredu pri obravnavi o spreminjanju lastnosti snovi pri tematskem sklopu snovi (UN za NIT, 

2011). 

 

Naslednji pojem, ki ga morajo učenci poznati, je gostota. V SSKJ-ju besedo razložijo na dva 

različna načina, ki sta primerna za vsakdanjo rabo. Gostôta je ''1. razmerje med tekočimi in 

trdnimi sestavinami: gostota juhe, omake'' in ''2. množina česa na določeni površini: gostota 

dreves v gozdu'' (prav tam). V Tematskem leksikonu je za iskani pojem zapisano, da je to 

''kvocient med maso m in prostornino V danega telesa: 𝜌 =
𝑚

𝑉
'' (Štuhec, 2002, str. 111–112). 

''Enota za gostoto je kilogram na kubični meter (kg/m3)'' (Beznec idr., 2000, str. 50). ''Gostota 

je razen od snovi odvisna tudi od tlaka in temperature, še posebno pri plinih in kapljevinah'' 

(Štuhec, 2002, str. 111–112). V učbeniku za fiziko v 8. razredu OŠ je gostota opredeljena 

kot ''količnik mase in prostornine'' (Beznec idr., 2000, str. 50). O gostoti se učenci učijo v 4. 

in 5. razredu pri tematskem sklopu snovi (UN za NIT, 2011). V učbeniku za 5. razred OŠ je 

zapisano, da je gostota ''lastnost snovi in pove, kolikšna je masa snovi prostornine 1 liter'' 

(Mesojedec idr., 2016, str. 67).  

 

V SSKJ-ju je izraz plôvnost razložen kot ''sposobnost za plovbo'' (Ahlin idr., 2000). V učnem 

gradivu (poglavje 3.1.3) morajo učenci opazovati, ali so kroglice v določeni tekočini plovne 

ali ne. Plovnost je odvisna od gostote tekočine. Tekočina z večjo gostoto je težja od enake 

količine tekočine z manjšo gostoto (Ardley, 1993). V našem primeru majhne kroglice 

hidrogela v vodi potonejo, kar pomeni, da imajo večjo gostoto od gostote vode. S pojmom 

plovnost se učenci srečajo v 2. razredu v okviru tematskega sklopa snovi (UN za SPO, 2011).  

 

Povečava je lastnost optičnih instrumentov. Skozi optično napravo (npr. daljnogled, 

mikroskop, lupo) lahko vidimo opazovani predmet večje kot brez naprave (Štuhec, 2002). 

Nedoločnik povéčati je v SSKJ-ju razložen kot ''1. narediti večje, obsežnejše'' in ''2. narediti, 

da doseže kaj višjo stopnjo'' (Ahlin idr., 2000).  

 

Tako kot ni cilja pri pojmu absorpcija v UN za SPO ter NIT, tudi ni cilja, ki bi bil povezan 

z optično povečavo. Kot smo predlagali že prej, bi se učenci o povečavi učili v 2. in 3. 

razredu, ko obravnavajo učno vsebino o lastnostih snovi, in sicer pri tematskem sklopu snovi 

(UN za SPO, 2011). V 4. in 5. razredu bi pri obravnavi o spreminjanju lastnosti snovi pri 
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tematskem sklopu snovi znanje o povečavi še nadgradili. O sami povečavi in lečah bi lahko 

govorili tudi v 4. razredu pri obravnavi čutil in očesa pri tematskem sklopu človek (UN za 

NIT, 2011). Kroglica hidrogela je leča in o lečah se učenci bolj poglobljeno učijo v 7. 

razredu. V učbeniku za 7. razred OŠ je zapisano, da so leče ''pripomočki, s katerimi svetlobo 

zbiramo ali razpršimo v očalih, daljnogledih, fotoaparatih in drugih napravah'' (Devetak, 

Rozman, Sopotnik in Susman, 2013). Poznamo zbiralne in razpršilne leče (prav tam).  

 

Površinska napetost je ''pojav na mejnih ploskvah, predvsem na površinah kapljevin (mejna 

ploskev kapljevina-zrak)'' (Štuhec, 2002, str. 299). Je posledica molekulskih sil, zaradi 

katerih je mejna ploskev med kapljevino in zrakom čim manjša. Mejna ploskev spominja na 

tanko, napeto opno, na katero lahko položimo iglo in ta ne potone, čeprav ima večjo gostoto 

od tekočine. Na sliki 24 je prikazano, da sile znotraj kapljevine delujejo v vseh smereh enako 

in se zato medsebojno uravnovesijo. Na površini rezultanta sil kaže proti notranjosti 

kapljevine. ''To pomeni, da deluje na vsako molekulo, ki je na površini, [rezultanta sil], 

usmerjena v notranjost kapljevine'' (prav tam).  

 

 
Slika 24: Sile na molekulo na površini in znotraj kapljevine (Štuhec, 2002, str. 300)  

 

V OŠ se učenci ne učijo o površinski napetosti. Vseeno jim lahko pojav predstavimo in ga 

za boljše razumevanje podkrepimo z eksperimentom. Vse bi jim lahko predstavili pri 

obravnavi učne vsebine o lastnostih snovi in spreminjanju le-teh pri tematskem sklopu snovi 

(tako, kot smo predlagali že pri pojmih absorpcija in povečava) (UN za NIT, 2011; UN za 

SPO, 2011).  

 

Prepústnost je ''sposobnost omogočanja prehoda, zlasti tekočinam: prepustnost stekla, tal / 

prepustnost za svetlobo, vodo'' (Ahlin idr., 2000). V učnem gradivu učenci med drugim 

spoznajo tudi lastnost prepustnosti snovi za svetlobo. Z laserskim kazalnikom lahko curek 

svetlobe usmerimo skozi eno ali več kroglic.  

 

V OŠ se učenci v 3. razredu pri tematskem sklopu pojavi učijo o svetlobi (UN za SPO, 2011). 

S pojmom propustnost se srečajo kasneje, v 4. in 5. razredu pri tematskem sklopu snovi (UN 

za NIT, 2011). V učbeniku za 5. razred osemletne OŠ in 6. razred devetletne OŠ je zapisano, 

da so prozorne snovi tiste, ki svetlobo prepuščajo in lahko skoznje vidimo. ''Snovi, ki 

svetlobo deloma prepuščajo, [pa] prosojne'' (Glažar, Kralj in Slavinec, 2001, str. 145; Glažar, 

Kralj in Slavinec, 2004, str. 157).  

 

Kvocient med velikostjo sile, ki deluje na ploskev, in površino ploskve imenujemo tlak 

(Štuhec, 2002), kar z enačbo zapišemo kot p=
𝐹

𝑆
. Enota za tlak je pascal (Pa). Včasih pomen 

besede tlak enačimo z besedo pritisk. V Slovenskem pravopisu je pod geslom pritisk 
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zapisano, da je strokovni izraz zanj tlak. SSKJ pa nam za geslo pritísk poda tri različne 

razlage: ''1. glagolnik od pritisniti ali pritiskati'', ''2. sila, ki deluje na kaj'' in ''3. kar nastane 

kot posledica izražanja volje, zahteve, da kdo uresniči, česar noče, ne želi'' (Ahlin idr., 2000).  

 

Učenci spoznajo pojem tlak v 5. in 6. razredu pri tematskem sklopu pojavi (UN za NIT, 

2011). V učbeniku za 6. razred OŠ je pojem razložen takole: ''Tlak je fizikalna količina, ki 

je povezana s tem, koliko plina smo stlačili v neko posodo. Če v enako veliko posodo 

stlačimo dvakrat več plina, potem je v tej posodi tlak dvakrat večji'' (Glažar, Kralj in 

Slavinec, 2001, str. 128; Glažar, Kralj in Slavinec, 2004, str. 142). V učbeniku za 7. razred 

je tlak razložen kot ''sila, ki deluje na enoto površine, denimo na 1 kvadratni centimeter'' 

(Kolman idr., 2005). V učbeniku za fiziko v 8. razredu OŠ je tlak opredeljen kot ''količnik 

med silo, ki je pravokotna na podlago, in ploskvijo'' (Beznec idr., 2000, str. 53). 

 

 Postopki in spretnosti  

Z opravljanjem poskusov iz učnega gradiva o hidrogelih učenci razvijajo opravljanje 

postopkov in spretnosti. V tem poglavju opredelimo postopek, sposobnost, spretnost in 

veščino. Na podlagi UN za NIT smo še zapisali, katere postopke in spretnosti razvijajo učenci 

med opravljanjem poskusov.  

 

Za besedo postópek sta v SSKJ-ju dani dve razlagi: ''1. oblika načrtnega, premišljenega dela, 

delovanja, ravnanja ali mišljenja za dosego kakega cilja'' in ''2. skupek po pravnih pravilih 

določenih dejanj, ki vodijo do pravno določene rešitve'' (Ahlin idr., 2000). V UN za NIT so 

postopki razdeljeni na temeljne spoznavne postopke ''(opazovanje, sporočanje, razvrščanje, 

uvrščanje, merjenje, sklepanje ipd.) ter na naravoslovne in tehnične postopke, ki so 

posebnost tega področja'' (2011, str. 25). Priporočajo, naj se učenci učijo z uporabo 

postopkov, ki se stopnjujejo od konkretnega k abstraktnemu, preko rokovanja s samim 

materialom in na podlagi izkušenjskih dejavnosti, s katerimi se doseže zastavljene cilje. Na 

koncu pa se naredi evalvacijo same dejavnosti z interpretacijo rezultatov (prav tam).  

 

V SSKJ-ju je za geslo sposóbnost zapisano, da je to ''lastnost, značilnost, potrebna za 

opravljanje kake dejavnosti'' (Ahlin idr., 2000). Tehniški metalurški slovar (Paulin, 2014) za 

geslo poda besedi ''zmogljivost'' in ''zmožnost''. V UN za NIT ni posebej zapisano, katere 

spretnosti ali zmožnosti učenci potrebujejo ali razvijajo tekom pouka NIT.  

 

Sprétnost je ''lastnost, značilnost spretnega človeka'' (prav tam). V Slovenskem medicinskem 

slovarju je geslo opredeljeno kot ''sposobnost ali lastnost, značilnost, potrebna za opravljanje 

kake dejavnosti'' (Adamič idr., 2012). ''Pridobivanje spretnosti je mogoče le med 

dejavnostmi'' (UN za NIT, 2011, str. 25). Učenci naj samostojno izvajajo meritve, ki jih nato 

izobesijo v razredu in se nato nanje večkrat spomnijo in jih po potrebi uporabijo pri drugih 

dejavnostih (prav tam).  

 

Za besedo veščína sta v SSKJ-ju zapisani dve razlagi: ''1. lastnost, značilnost veščega'' in ''2. 

dejanje, dejavnost, ki zahteva to lastnost'' (Ahlin idr., 2000). Slovenski medicinski slovar 

nam poda razlago, da je to ''znanje in sposobnost za dobro praktično opravljanje kake 

dejavnosti'' (Adamič idr., 2012). V UN za NIT (2011) je zapisano, da učenci pri predmetu 

uporabljajo ''veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov'' (str. 23), 

''veščine dela s podatki'' (str. 28) ter veščine zapisovanja, branja in predstavitve zapisanih 

podatkov.  
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Opazimo lahko, da so si razlage besed sposobnost, spretnost in veščina podobne. V UN za 

NIT je v poglavju Standardi znanja zapisano, katere postopke in spretnosti učenci urijo pri 

predmetu. V UN za NIT so zapisane tudi veščine, ki jih učenci razvijajo ter urijo pri 

predmetu, vendar jih moramo sami poiskati v celotnem dokumentu. V dokumentu nismo 

zasledili zapisov o tem, katere sposobnosti so potrebne oz. katere sposobnosti učenci 

razvijajo pri pouku NIT.  

 

 Opis učnega gradiva o hidrogelih 

V tem podpoglavju predstavljamo učno gradivo, ki učiteljem in učencem pomaga pri 

odkrivanju in raziskovanju sodobnih materialov hidrogelov. Gradivo vsebuje 9 različnih 

poskusov s pripadajočimi nalogami. Naloge pokrivajo cilje iz UN za predmet NIT. Zato smo 

pri izbiri nalog izpostavili tiste, s katerimi lahko dosežemo določene učne cilje, hkrati pa 

spoznamo tudi lastnosti hidrogelov.  

 

Gradivo o hidrogelih pokriva pet ciljev iz UN za NIT, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

Učenci znajo: 

 ''pojasniti povezanost lastnosti [hidrogelov] z njihovo uporabo'' (UN za NIT, 

2011, str. 7);  

 ''pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti [hidrogelov]'' (prav tam, str. 7);  

 ''prikazati, da telesa, ki tonejo v tekočini, padajo zaradi teže, vendar le, če [imajo 

večjo gostoto] od okoliške tekočine'' (prav tam, str. 14);  

 ''uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov'' 

(prav tam, str. 23);  

 ugotoviti, kakšne so lastnosti hidrogelov in jih tudi opredeliti.  

 

Gradivo o hidrogelih je namenjeno učiteljem, učencem in drugim, ki jih zanimajo sodobni 

materiali. S pomočjo opisanih poskusov in pripadajočimi učnimi listi lahko vodeno spoznajo 

hidrogele in njihove lastnosti. Poskuse lahko učenci izvajajo sami v šoli ali doma, vendar 

pod nazorom starejših oseb.  

 

Učno gradivo o hidrogelih je namenjeno za obravnavo v 4–6 šolskih urah. Poskuse smo 

načrtovali tako, da se jih izvaja v blok urah oz. v dveh zaporednih šolskih urah (90 minut). 

Zbrane učne priprave in učni listi, ki smo jih pripravili za učence, ter učni listi z rešitvami, 

ki smo jih pripravili za učitelje, so med prilogami v podpoglavju 6.1.  

 

Opisi posameznih poskusov, ki smo jih uporabili v naši raziskavi, so predstavljeni v 

nadaljevanju. Za boljšo preglednost in predstavljivost smo vsako podpoglavje poimenovali 

tako, kot se imenuje poskus. Vsak poskus ima naštete cilje, ki jih z njim dosežemo, navedene 

pripomočke, ki so potrebni za izvedbo, predviden čas za opravljanje poskusa, opis poteka 

ter priporočila za učitelje. Vsakemu opisu smo dodali 2–4 fotografije, s čimer smo želeli 

prikazati faze poteka poskusa. Ob fazah poskusa so tudi slike primerov nalog, ki smo jih 

pripravili, da bi učiteljem olajšali pripravo na učni proces, učencem pa omogočili naloge, s 

katerimi bi jih vodili pri samostojnem ali vodenem opravljanju poskusov. Izjema je le prvi 

poskus Kroglica hidrogela (poglavje 3.1.3.1), ker ga izvedemo ob uvodni predstavitvi 

hidrogelov, zato v tem primeru učenci s kroglico hidrogela le rokujejo, nalog pa še ne 

rešujejo. Poteku posameznega poskusa sledijo zapisani rezultati in opažanja ter sklepi 

poskusa. Preden damo učencem v roke hidrogel, jih vedno opozorimo, da jih ne smejo 

zaužiti, saj niso hrana.  
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Pri poskusih smo uporabili kroglice hidrogela, in sicer dveh velikosti. Male kroglice imajo 

pred absorpcijo vode premer 3 mm (slika 25), po absorpciji pa 11 mm, kar prikazuje slika 

26. Velike kroglice imajo pred absorpcijo vode premer 9 mm (slika 27), po procesu 

absorpcije pa 50 mm (slika 28).  

 

 
Slika 25: Mala kroglica hidrogela pred absorpcijo 

vode  

 

 
Slika 26: Mala kroglica hidrogela po absorpciji 

vode 

 
Slika 27: Velika kroglica hidrogela pred absorpcijo 

vode 

 
Slika 28: Velika kroglica hidrogela po absorpciji 

vode 

 

3.1.3.1 Kroglica hidrogela  

Cilji, ki jih s poskusom dosežemo:  

Učenci: 

 povedo, da hidrogeli vpijejo vodo;  

 prikažejo, da hidrogeli zadržijo vodo tudi pod povečanim tlakom;  

 pojasnijo, da se hidrogele zaradi njihove lastnosti zadrževanja vode pod 

povečanim tlakom uporablja v otroških plenicah in higienskih vložkih;  

 uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusa.  

 

Pripomočki, ki ji potrebujemo za izvedbo poskusa:  

 kroglice hidrogela, ki so že vpile vodo.  

 

Okviren čas, potreben za izvedbo poskusa: 5 minut. 
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Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Z dvema ali tremi prsti primi kroglico hidrogela.  

‒ Kroglico nekajkrat previdno stisni med prsti.  

 

Potek poskusa je prikazan na slikah 29–32.  

 

 
Slika 29: Potek poskusa Kroglica hidrogela – primi 

kroglico hidrogela  

 

 
Slika 30: Potek poskusa Kroglica hidrogela – 

kroglico hidrogela stisni med prsti 

 
Slika 31: Potek poskusa Kroglica hidrogela – 

kroglica hidrogela zaradi prevelike obremenitve 

poči 

 
Slika 32: Potek poskusa Kroglica hidrogela – 

počena kroglica hidrogela 

 

Priporočila za učitelja:  

Učenci sprva težje držijo kroglico med prsti. Ker je spolzka, jim lahko zdrsne in uide. Pri 

stiskanju naj pazijo, da je ne stisnejo preveč, saj lahko v tem primeru kroglica poči oz. 

razpade. Če želimo povečati tlak na večji kroglici, moramo biti še posebej previdni, saj so 

večje kroglice še bolj občutljive in lahko počijo, če jih le malo stisnemo.  

 

Opažanja in sklepi:  

Kroglica absorbira oz. vpije vodo in jo v sebi zadrži. Hidrogeli vodo zadržijo tudi pod 

povišanim tlakom, kar smo dokazali s poskusom. Ravno zaradi te lastnosti hidrogele 

uporabljajo pri proizvodnji otroških plenic in damskih higienskih vložkov.  

 

3.1.3.2 Nabrekanje kroglic hidrogela  

Cilji, ki jih s poskusom dosežemo:  

Učenci: 

 vedo, da hidrogeli za rastline, ki jih uporabljajo, vpijejo vodo;  

 pojasnijo, da se hidrogele zaradi njihove lastnosti vpijanja vode in vodnih 

raztopin uporablja v otroških plenicah, higienskih vložkih, kroglicah za rastline 

in obližih;  

 izvedo, da različni hidrogeli vpijajo različne tekočine;  

 uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusa.  
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Pri tem poskusu učenci merijo premer kroglic s kljunastim merilom. Zato lahko s tem 

poskusom učitelji naredijo medpredmetno povezavo z matematiko in dosežejo tudi cilje, ki 

niso vezani le na UN za NIT. Pri poskusu ponovijo merski enoti milimeter in centimeter ter 

pojem premer. Pri merjenju uporabljajo kljunasto merilo, s katerim mogoče še niso rokovali.  

 

Pripomočki, ki ji potrebujemo za izvedbo poskusa:  

 3 kozarci, 

 6 barvastih kroglic hidrogela, ki niso vpile vode, 

 štoparica,  

 kljunasto merilo, 

 velike barvne kroglice hidrogela, ki niso vpile vode, 

 tekočine (voda, med, mleko, olje, kis, sadni sirup, kokakola, tekoči detergent). 

 

Okviren čas, potreben za izvedbo poskusa: 90 minut, učenci so aktivni 25 minut.  

Koliko časa bo poskus potekal, je odvisno predvsem od učitelja. Če se bo učitelj odločil, da 

bo izvajal naenkrat le to nalogo, bo za poskus potrebnih 90 minut. Lahko pa poleg tega 

poskusa opravljajo tudi druge. Učenci morajo vsakih 15 minut opraviti meritve, kar jim 

vzame približno 2 minuti časa. Med čakanjem lahko izvedejo tudi druge poskuse in se nato 

vračajo nazaj na tega. Skupaj smo poskusu namenili 90 minut časa. Medtem so učenci 

aktivni 25 minut. V to smo vključili čas za navodilo, meritve in zapis rezultatov ter reševanje 

nalog.  

 

Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Na učnem listu reši nalogo 1 in 2 (slika 36).  

‒ Vzemi 3 kozarce in 6 kroglic hidrogela.  

‒ V en kozarec nalij vodo do oznake.  

‒ V druga dva kozarca do oznake nalij dve poljubni tekočini (med, mleko, olje, kis, 

sadni sirup, kokakolo ali tekoči detergent).  

‒ V vsak kozarec spusti dve barvasti kroglici.  

‒ Vsakih 15 minut iz tekočin vzemi kroglice in jim s kljunastim merilom izmeri 

premere.  

‒ Meritve zapiši v preglednico na učnem listu.  

‒ Reši preostale naloge na učnem listu (slika 37).  

 

Priporočila za učitelja:  

‒ Učitelj učence razdeli v pare ali trojice. Odloči se glede na to, koliko učencev je v 

razredu, saj mora imeti vsaka skupina kozarec z vodo in dvema različnima 

tekočinama. Na ta način bodo učenci lahko opazovali in merili premere kroglic 

hidrogela, ki so bile v tekočinah (slike 33–35). Vse meritve naj učitelj zapiše na tablo, 

da jih bodo učenci prepisali v svoje tabele. Tako bodo vsi učenci deležni merjenja 

premerov, hkrati pa bodo informirani o meritvah premerov kroglic, ki so bile v 

tekočinah, ki jih sami niso imeli.  

‒ Pred prvim merjenjem naj učitelj učencem razložiti in pokaže, kako se meri s 

kljunastim merilom.  

‒ Učitelj naj na kozarce nariše oznako na višini 2 cm od dna kozarca, do koder bodo 

učenci morali naliti tekočine.  

‒ Učenci lahko kroglice iz tega poskusa uporabijo pri poskusu 3.1.3.3 Potapljanje.  

‒ Med merjenjem, ko učenci čakajo, jih moramo ustrezno zaposliti, npr. izvajajo lahko 

naslednje poskuse iz učnega gradiva. 

 



31 

 

 
Slika 33: Kroglice hidrogela pred poskusom Nabrekanje kroglic hidrogela 

 

 
Slika 34: Kroglice hidrogela med poskusom Nabrekanje kroglic hidrogela  

 

 
Slika 35: Kroglice hidrogela na koncu poskusa Nabrekanje kroglic hidrogela  

 

 
Slika 36: Preglednica in nalogi 1–2 z rezultati za poskus Nabrekanje kroglic hidrogela 
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Slika 37: Naloge 3–7 z rezultati za poskus Nabrekanje kroglic hidrogela 

 

Za učence smo pripravili dodatno nalogo, pri kateri merijo premer velikih kroglic hidrogela.  

 

Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Izmeri premer kroglice hidrogela in rezultat vpiši v preglednico na učnem listu (slika 

38).  

‒ Kroglice hidrogela daj v vodo.  

‒ Premer kroglice izmeri po pouku in meritev zapiši v preglednico.  

‒ Premer kroglice meri še nekaj dni pred in po pouku ter meritve zapiši v preglednico.  

 

Priporočila za učitelja:  

‒ Pri merjenju naj bodo učenci previdni, saj so velike kroglice zelo občutljive in hitro 

razpadejo.  

‒ Lahko si izberejo kroglice različnih barv in zapisujejo premere za kroglice vseh barv. 

(Barva ne vpliva na rast kroglic v vodi.) Tako boste imeli rezervo, če se katera izmed 

kroglic poškoduje.  

‒ V posodi naj bo dovolj vode in prostora za kroglice.  

‒ Pri poskusu lahko pride do odstopanj rezultatov pri merjenju. Ravno zaradi tega je 

pomembno, da učitelj učencem pojasni, da lahko pride pri merjenju do napak ali pa 

da kroglice absorbirajo vodo hitreje oz. počasneje. To se dobro opazi pri merjenju 

premerov velikih kroglic, pri katerih izhodiščni premeri kroglic niso enaki. Vse 
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meritve kroglic, ki so v vodi, lahko učitelj zapisuje na tablo in nato skupaj izračunajo 

povprečje.  

 

 
Slika 38: Dodatna naloga za poskus Nabrekanje kroglic hidrogela 

 

Opažanja in sklepi:  

S poskusom učenci spoznajo lastnost hidrogelov – vpijanje vode. Poznamo več vrst 

hidrogelov, pri čemer je potrebno poudariti, da ne absorbirajo vsi enake vrste tekočine. 

Kroglice za vrtnarjenje vpijejo vodo, zato so se tiste, ki so bile v tekočinah, ki ne vsebujejo 

vode (med in olje), minimalno povečale. Zaradi te lastnosti kroglice uporabljamo za 

vrtnarjenje, saj rastline za rast potrebujejo vodo. Otroške plenice, higienski vložki in obliži 

vsebujejo hidrogele, ki hitro vpijejo vodne raztopine.  

 

3.1.3.3 Potapljanje  

Cilji, ki jih s poskusom dosežemo:  

Učenci:  

 vedo, da kroglice hidrogela potonejo v vodi zato, ker imajo večjo gostoto od 

vode;  

 uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusa.  

 

Pripomočki, ki ji potrebujemo za izvedbo poskusa:  

 kroglice hidrogela, ki so bile v različnih tekočinah (vodi, mleku, medu, olju, kisu, 

kokakoli, sadnem sirupu, tekočem detergentu), 

 kozarec z vodo. 

 

Okviren čas, potreben za izvedbo poskusa: 15 minut. 

Učenci v 15 minutah opravijo poskus ter rešijo naloge.  

 

Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Reši 1. nalogo na učnem listu (slika 40).  

‒ Vzemi kozarec in vanj do oznake nalij vodo.  

‒ V kozarec spusti kroglico, ki je bila v določeni tekočini (vodi, mleku, medu, olju, 

kisu, kokakoli, sadnem sirupu, tekočem detergentu), in sicer tako, kot prikazuje slika 

39.  

‒ Opazuj, kaj se je zgodilo in reši 2. nalogo na učnem listu.  

 

Priporočila za učitelja:  

‒ Učitelj naj na kozarce nariše oznako na višini 2 cm od dna kozarca, do koder bodo 

učenci morali naliti vodo.  
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‒ Učenci lahko pri poskusu uporabijo kroglice iz poskusa 3.1.3.2 Nabrekanje kroglic 

hidrogela.  

 

 
Slika 39: Kroglice hidrogela med poskusom Potapljanje  

 

 
Slika 40: Naloge z rezultati za poskus Potapljanje 

 

Opažanja in sklepi: 

Ko damo kroglice hidrogela v vodo, te potonejo zato, ker imajo večjo gostoto od vode. 

Pričakovano je, da bi učenci na zadnje vprašanje odgovorili, da kroglice potonejo zato, ker 

so težke, zato je pomembno, da jim ob poskusu razložimo pojem gostote. Na ta način bodo 

bolje razumeli vzrok izida poskusa.  

 

3.1.3.4 Raznobarvne tekočine  

Cilji, ki jih s poskusom dosežemo:  

Učenci: 

 zasnujejo poskus, pri katerem uporabijo vnaprej določene pripomočke;  

 vedo, da kroglice hidrogela potonejo v vodi zato, ker imajo večjo gostoto od 

vode;  

 uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusa.  

 

Pripomočki, ki ji potrebujemo za izvedbo poskusa:  

‒ kozarci z različnimi tekočinami (vodo, mlekom, medom, oljem, kisom, sadnim 

sirupom, kokakolo, tekočim detergentom),  

‒ kroglica hidrogela, ki je vpila vodo, 

‒ kroglica hidrogela, ki ni vpila vode. 

 

Okviren čas, potreben za izvedbo poskusa: 20–25 minut. 
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Za osnovanje poskusa in reševanje nalog je predvidenih 20–25 minut. Koliko časa bodo 

učenci potrebovali, je predvsem odvisno od tega, ali so vajeni tovrstnih nalog, saj nekateri 

potrebujejo za osnovanje poskusa več časa, drugi manj.  

 

Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Vzemi kozarec in vanj do oznake nalij eno izmed tekočin (vodo, mleko, med, olje, 

kis, sadni sirup, kokakolo, tekoči detergent).  

‒ Pripravi eno kroglico hidrogela, ki je vpila vodo, in eno, ki je ni.  

‒ Preberi naloge na učnem listu.  

‒ Zasnuj poskus in pri 1. nalogi na učnem listu napiši navodilo zanj.  

‒ Izvedi poskus.  

‒ Reši še preostale naloge na učnem listu.  

 

Priporočila za učitelja:  

‒ Učitelj lahko že vnaprej pripravi kozarce s tekočinami (vodo, mlekom, medom, 

oljem, kisom, sadnim sirupom, kokakolo, tekočim detergentom). V vsak kozarec naj 

nalije 2 cm tekočine (slika 41). Učence lahko razdeli v skupine. Vsaka skupina dobi 

kozarec z eno izmed tekočin.  

‒ Učenci sami zasnujejo poskus, pri katerem morajo spustiti v kozarce z različnimi 

tekočinami (vodo, mlekom, medom, oljem, kisom, sadnim sirupom, kokakolo, 

tekočim detergentom) eno kroglico, ki še ni absorbirala vode, in eno, ki jo je že. 

Kroglice v različnih tekočinah prikazuje slika 42.  

‒ Če se izkaže, da je 1. naloga z učnega lista (slika 43) za učence pretežka, naj jim 

učitelj poda namig za reševanje, npr. Katere pripomočke lahko uporabiš za poskus 

ter kako bi jih ti najbolje uporabil? Izvedli smo že podoben poskus. Ali se spomniš, 

kako je potekal? ali pa Kako bi izvedel poskus, pri katerem bi uporabil kroglici 

hidrogela in različne tekočine? Pri osnovanju poskusa si lahko pomagaš z vprašanji 

na učnem listu, ki so povezana z gostoto in plovnostjo kroglic hidrogela. Namen 

naloge je, da učenci postanejo raziskovalci in poskusijo s podanimi pripomočki sami 

zasnovati poskus. S tem jim prikažemo, kako poteka samodejno raziskovanje in 

spodbujamo k domačemu eksperimentiranju.  

‒ Tako kot pri prejšnjem poskusu (3.1.3.3 Potapljanje) naj jim učitelj poda razlago o 

gostoti.  

 

 
Slika 41: Kroglice hidrogela pred poskusom Raznobarvne tekočine 

 

 
Slika 42: Kroglice hidrogela med poskusom Raznobarvne tekočine  
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Slika 43: Naloge z rezultati za poskus Raznobarvne tekočine 

 

Opažanja in sklepi: 

S pomočjo poskusa ugotovimo, v katerih tekočinah kroglice plavajo in v katerih ne. 

Kroglice, ki potonejo na dno kozarca, imajo večjo gostoto od gostote tekočine. Tiste 

kroglice, ki lebdijo v tekočini, imajo podobno gostoto kot tekočina. Vse kroglice, ki plavajo 

na gladini tekočine, imajo manjšo gostoto od gostote tekočine.  

 

3.1.3.5 Tekočinski stolpci  

Cilji, ki jih s poskusom dosežemo:  

Učenci: 

 vedo, da različni hidrogeli vpijejo različne tekočine;  

 vedo, da kroglice hidrogela za vrtnarjenje vpijajo vodo;  

 pojasnijo, da kroglica, ki je vpila vodo, potone v olju in vodi zato, ker imajo večjo 

gostoto od obeh tekočin; 

 pojasnijo, da kroglica, ki še ni vpila vode, potone v olju in se nato ustavi na plasti 

med oljem in vodo;  

 uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusa.  

 

Pripomočki, ki ji potrebujemo za izvedbo poskusa:  

 kozarec, 

 med, olje, voda,  
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 kroglica hidrogela, ki je vpila vodo, 

 kroglica hidrogela.  

 

Okviren čas, potreben za izvedbo poskusa: 40 minut, učenci so aktivni 15–25 minut. 

Za izvedbo poskusa in reševanje nalog je predvidenih 15–25 minut. Koliko časa bo učitelj 

porabil za poskus, je odvisno od predznanja učencev.  

 

Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Vzemi kozarec.  

‒ V isti kozarec nalij za približno dva prsta medu, olja in vode.  

‒ Reši 1. nalogo z učnega lista (slika 48). 

‒ V kozarec spusti kroglico, ki je že vpila tekočino.  

‒ V kozarec spusti kroglico, ki ni vpila tekočine.  

‒ Reši preostale naloge z učnega lista.  

 

Priporočila za učitelja:  

‒ Predlagamo, da sta kroglici zaradi boljše vidljivosti temnejše barve, kot sta kroglici 

na slikah 44–47.  

‒ Učitelj naj opozori učence, da morajo biti zelo previdni, da se kozarec s tekočinami 

ne premika.  

‒ Učenci imajo lahko težave z razumevanjem poskusa. Z eksperimentom morajo biti 

pozorni na dve lastnosti hidrogelov – absorpcijo in gostoto. Čeprav so ti dve lastnosti 

spoznali že pri predhodnih poskusih, se lahko zgodi, da kdo izmed učencev 

eksperimenta ne bo razumel. Zato je priporočljivo, da učitelj sproti ob skicah poda 

razlago. Po potrebi lahko poskus tudi ponovijo.  

‒ Med poskusom je potrebno počakati 30 minut, da kroglica absorbira vodo. Med tem 

časom lahko učenci izvedejo naslednji poskus; skice in odgovore te naloge pa lahko 

naredijo kasneje.  

 

 
Slika 44: Kroglici 

hidrogela na začetku 

poskusa Tekočinski 

stolpci 

 
Slika 45: Kroglici 

hidrogela po 10 

minutah poskusa 

Tekočinski stolpci 

 
Slika 46: Kroglici 

hidrogela po 20 minutah 

poskusa Tekočinski 

stolpci 

 
Slika 47: Kroglici 

hidrogela po 30 minutah 

poskusa Tekočinski 

stolpci 
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Slika 48: Naloge z rezultati za poskus Tekočinski stolpci 

 

Opažanja in sklepi: 

Majhna kroglica hidrogela se zaradi površinske napetosti sprva ustavi na plasti med oljem 

in vodo. Kasneje vpije vodo in potone do plasti med vodo in medom. S poskusom dokažemo, 

da ena vrsta hidrogelov absorbira le eno vrsto tekočine. V našem primeru kroglice za 

vrtnarjenje vpijejo le vodo, medu in olja pa ne.  

 

3.1.3.6 Lebdenje in plavanje 

Cilji, ki jih s poskusom dosežemo:  

Učenci:  

 vedo, da kroglice hidrogela potonejo v vodi zato, ker imajo večjo gostoto od 

vode;  
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 vedo, da kroglice hidrogela lebdijo v vodni raztopini sladkorja zato, ker imajo 

podobno gostoto od nje;  

 vedo, da kroglice hidrogela plavajo na vodni raztopini soli zato, ker imajo 

podobno gostoto od nje;  

 uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusa.  

 

Pripomočki, ki ji potrebujemo za izvedbo poskusa:  

 3 kozarci z 1 dl vode,  

 kroglice hidrogela, 

 sladkor,  

 sol,  

 čajna žlica.  

 

Okviren čas, potreben za izvedbo poskusa: 10 minut. 

Za podajanje navodil, izvedbo poskusa in reševanje nalog je predvidenih 10 minut.  

 

Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Vzemi 3 kozarce.  

‒ V vsak kozarec nalij 1 dl vode.  

‒ V vsak kozarec spusti eno ali več kroglic hidrogela (slika 49).  

‒ Na učnem listu v 1. stolpec nariši skice.  

‒ Odgovori na 1. in 2. vprašanje z učnega lista (slika 52).  

‒ V prvi kozarec primešaj eno čajno žlico sladkorja (slika 50).  

‒ Odgovori na 3. vprašanje z učnega lista.  

‒ V drugi kozarec primešaj eno čajno žlico soli.  

‒ Tretji kozarec je kontrolni kozarec, zato vanj ne primešaš ničesar.  

‒ Odgovori na 4. vprašanje z učnega lista.  

‒ Na učnem listu v 2. in 3. stolpec nariši skice (slika 53).  

 

Priporočila za učitelja:  

‒ Učencem razloži pojem gostote.  

‒ Z učenci ponovi, zakaj kroglice hidrogela v vodi potonejo.  

‒ Učitelj opozori učence, naj dajo v vodo toliko soli, kot je napisano v navodilih. V 

primeru, da v vodo damo preveč soli, je koncentracija soli tolikšna, da povzroči 

razpad kroglice. 

 

 
Slika 49: Kroglice hidrogela pred poskusom Lebdenje in plavanje 
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Slika 50: Kroglice hidrogela med poskusom Lebdenje in plavanje 

 

 
Slika 51: Kroglice hidrogela na koncu poskusa Lebdenje in plavanje  

 

 
Slika 52: Naloge 1–4 z rezultati za poskus Lebdenje in plavanje  
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Slika 53: Preglednica z rezultati za poskus Lebdenje in plavanje 

 

Opažanja in sklepi: 

Učencem razložimo, da imajo kroglice hidrogela sprva večjo gostoto od vode in se zato 

potopijo na dno kozarcev z vodo. Ko v 1 dl vode primešamo eno čajno žlico sladkorja, imajo 

kroglice podobno gostoto, kot jo ima vodna raztopina sladkorja, zato v njej lebdijo. Če pa v 

1 dl vode primešamo čajno žlico soli, kroglice plavajo, ker imajo manjšo gostoto od vodne 

raztopine soli (razvidno s slike 51).  

 

3.1.3.7 Povečevalno steklo  

Cilji, ki jih s poskusom dosežemo:  

Učenci:  

 opazijo in pojasnijo, da lahko skozi kroglico hidrogela preberejo besedilo;  

 opazijo in pojasnijo, da je besedilo, ki ga vidijo skozi kroglico hidrogela 

povečano;  

 izvedo, da so iz hidrogelov zaradi njihove lastnosti prepuščanja svetlobe izdelane 

kontaktne leče;  

 uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusa.  

 

Pripomočki, ki ji potrebujemo za izvedbo poskusa:  

 kroglice hidrogela, ki so že vpile vodo, 

 nož (za maslo), 

 besedilo.  
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Okviren čas, potreben za izvedbo poskusa: 15 minut. 

Za podajanje navodil, izvedbo poskusa in reševanje nalog je predvidenih 15 minut.  

 

Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Vzemi kroglico hidrogela, ki je že vpila vodo.  

‒ Kroglico postavi nad poljubno besedilo ter jo približaj in oddaljuj od besedila (slika 

54).  

‒ Reši 1. in 2. nalogo z učnega lista (slika 56).  

‒ Vzemi nož za maslo.  

‒ Kroglico prereži na pol.  

‒ Vzemi eno polovico kroglice in jo obrni tako, da je njen raven del na spodnji strani.  

‒ Polovico kroglice približaj k besedilu in jo nato oddaljuj.  

‒ Reši prvi del 3. naloge z učnega lista (slika 57).  

‒ Polovico kroglice obrni, da bo ovalen del na spodnji strani.  

‒ Polovico kroglice približaj k besedilu in jo nato oddaljuj (slika 55).  

‒ Reši drugi del 3. naloge z učnega lista.  

 

Priporočila za učitelja:  

‒ Pri poskusu učence opozori, da mora biti kroglica oz. njena polovica od besedila 

odmaknjena približno 5 mm.  

‒ Čeprav učenci režejo z nožem za maslo, jih lahko učitelj vseeno opozori, naj bodo 

pri rezanju previdni, da ne bi prišlo do nesreče.  

‒ Učitelj naj učence opozori, da naj prerežejo kroglico s pritiskom rezila noža navzdol 

in ne z rezanjem naprej-nazaj (žaganjem). Tako bo rez gladek in bo vidljivost 

besedila skozi kroglico boljša.  

 

 
Slika 54: Potek poskusa Povečevalno steklo s celo 

kroglico hidrogela 

 
Slika 55: Potek poskusa Povečevalno steklo s 

prerezano kroglico hidrogela in ovalnim 

delom, obrnjenim proti podlagi  

 

 
Slika 56: Nalogi 1 in 2 z rezultati za poskus Povečevalno steklo  
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Slika 57: Naloga 3 z rezultati za poskus Povečevalno steklo  

 

Opažanja in sklepi: 

Pri opazovanju besedila skozi celo kroglico na določeni oddaljenosti kroglice od besedila 

opazimo pokončno in povečano sliko besedila. Kroglica hidrogela je zbiralna leča. V kolikor 

kroglico prerežemo, je še vedno zbiralna leča, saj v primeru, ko jo postavimo nad besedilo 

opazimo povečano in pokončno sliko. Slika se spreminja, če spreminjamo oddaljenost leče 

od predmeta (besedila). S poskusom pokažemo, da je vidljivost skozi kroglico hidrogela 

dobra in da kroglice v določeni legi povečajo sliko besedila, zato ga lažje preberemo. Ravno 

zaradi teh lastnosti nekatere prozorne hidrogele uporabljajo pri izdelavi kontaktnih leč. Ker 

absorbirajo vodo, tudi ne izsušijo očesne leče.  

 

3.1.3.8 Pod mikroskopom  

Cilji, ki jih s poskusom dosežemo:  

Učenci:  

 vedo, da kroglice hidrogela za vrtnarjenje vpijajo vodo;  

 opazijo in pojasnijo, da se kroglice hidrogela med vpijanjem vode spreminjajo;  

 vedo in pojasnijo, da kroglice hidrogela med vpijanjem vode postajajo večje.  

 

Pripomočki, ki ji potrebujemo za izvedbo poskusa:  

 fotografije povečave kroglice hidrogela z USB mikroskopom.  

 

Okviren čas, potreben za izvedbo poskusa: 10 minut ali 45 minut (učenci so aktivni 25 

minut).  

 

Za podajanje navodil, pregled fotografij in reševanje nalog je predvidenih 10 minut. V 

primeru, da imajo učenci možnost opazovati kroglico hidrogela skozi USB mikroskop, bodo 

morali vsakih 15 minut kroglico fotografirati. V tem primeru smo za poskus predvideli 

45 minut časa, od tega so učenci aktivni 25 minut.  

 

Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Oglej si slike kroglice hidrogela, ki so bile posnete preko USB mikroskopa (slika 

58).  

‒ Na učnem listu (slika 59) nariši skico ene izmed kroglic hidrogela.  

‒ Povej, kaj opaziš, kaj se dogaja s kroglico, ko vpija vodo. Kaj vse se na njej 

spremeni?  
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Slika 58: Potek poskusa Pod mikroskopom (Pavlin, 2014) 

 

 
Slika 59: Naloga za poskus Pod mikroskopom  

 

Priporočila za učitelja: 

‒ V primeru, da ima šola USB mikroskop, lahko sami izvedete poskus tako, da vsakih 

15 minut fotografirate kroglico hidrogela, ki absorbira vodo.  

‒ S povečavo lahko učenci pobližje vidijo, kaj se dogaja s kroglico med procesom 

absorpcije vode. Pri tem naj opazujejo velikost kroglice, barvo in ostale spremembe, 

ki so opazne med posameznimi fotografijami.  

 

3.1.3.9 Prepuščanje svetlobe  

Cilji, ki jih s poskusom dosežemo:  

Učenci: 

 opazijo in pojasnijo, da curek svetlobe prehaja skozi eno ali več kroglic hidrogela, 

ki so postavljene v ravno vrsto;  

 opazijo in pojasnijo, da se je curek svetlobe, s katerim smo posvetili skozi lok 

kroglic hidrogela, ''ukrivil''; 

 vedo, da so iz hidrogelov zaradi njihove lastnosti prepuščanja svetlobe izdelane 

kontaktne leče;  

 uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusa.  

 

Pripomočki, ki ji potrebujemo za izvedbo poskusa:  

 kroglice hidrogela, ki so vpile vodo,  

 laserski kazalnik.  

 

Okviren čas, potreben za izvedbo poskusa: 20 minut. 

Za podajanje navodil, izvedbo poskusa in reševanje nalog je predvidenih 20 minut.  
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Navodila za izvedbo poskusa:  

‒ Reši 1. nalogo z učnega lista (slika 64).  

‒ Vzemi eno kroglico hidrogela in skoznjo posveti z laserskim kazalnikom (slika 60).  

‒ Reši 2. nalogo z učnega lista.  

‒ V vrsto postavi 3 kroglice hidrogela in skoznje posveti z laserskim kazalnikom (slika 

61).  

‒ Reši 3. nalogo z učnega lista.  

‒ Vzemi več kroglic hidrogela in skoznje posveti z laserskim kazalnikom (slika 62).  

‒ Reši 4. nalogo z učnega lista (slika 65).  

‒ Vzemi 5 kroglic hidrogela in jih postavi v lok. Skoznje posveti z laserskim 

kazalnikom (slika 63).  

‒ Reši 5. in 6. nalogo z učnega lista.  

 

Priporočila za učitelja:  

‒ Pred izvedbo poskusa učence opozori, da je laserski kazalnik nevaren in da si z njim 

ne smejo svetiti v oči. Če presodi, da ni varno, da bi učenci samostojno rokovali z 

laserskim kazalnikom, naj poskus izvede frontalno.  

‒ Pri zadnjem vprašanju 3. naloge lahko ustreže predlogom učencev in postavi v vrsto 

toliko kroglic, kot sami predlagajo. Postavi lahko tudi kroglice različnih barv, da 

bodo lahko videli, če barva kroglice vpliva na to, kako bo laserski curek navidezno 

obarval kroglico.  

 

 
Slika 60: Kroglica hidrogela med poskusom Prepuščanje svetlobe 

 

 
Slika 61: Tri kroglice hidrogela med poskusom Prepuščanje svetlobe 

 

 
Slika 62: Kroglice hidrogela v vrsti med poskusom Prepuščanje svetlobe 
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Slika 63: Kroglice hidrogela v loku med poskusom Prepuščanje svetlobe 

 

  
Slika 64: Naloge 1–3 z rezultati za poskus Prepuščanje svetlobe  
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Slika 65: Naloge 4–6 z rezultati za poskus Prepuščanje svetlobe 

 

Opažanja in sklepi: 

Z eksperimentom pokažemo, da hidrogeli prepuščajo svetlobo. Z uporabo več kroglic 

hidrogela lahko ''ukrivimo'' svetlobni curek.  

 

 Evalvacija učnega gradiva 

V tem poglavju podrobneje predstavljamo raziskavo o obravnavi učne vsebine hidrogeli v 

4. razredu OŠ. V sledečih podpoglavjih so opredeljeni: problem raziskave, namen in cilji, 

raziskovalna vprašanja, raziskava, opisi instrumentov in rezultati z interpretacijo.  

 

 Opredelitev problema in namen raziskave 

Na podlagi pregledane literature smo ugotovili, da nam UN za OŠ omogoča obravnavo 

sodobnih znanstvenih tem, vendar se jih učitelji zaradi različnih razlogov izogibajo. 

Hidrogeli so del aktualnih raziskav o sodobnih materialih, imajo zanimive lastnosti in z njimi 

lahko izvedemo ogromno enostavnih poskusov že na razredni stopnji. Med pregledom 

literature o hidrogelih v poučevanju naravoslovja smo spoznali, da je to področje v Sloveniji 

še dokaj neraziskano in šele v razvoju. Zato smo se odločili, da bomo zasnovali učno gradivo, 

na podlagi katerega bi učencem čim bolj približali te zanimive novodobne materiale.  

 

Hidrogeli so sodobni ''pametni'' materiali, s katerimi rokujemo vsak dan, vendar se zaradi 

nepoznavanja le-teh tega ne zavedamo. Izdelki, narejeni iz teh materialov, so npr. geli za 

lase, kontaktne leče, obliži in povoji, silikonski vsadki, otroške plenice, kroglice za 
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vrtnarstvo in okoljevarstvo (Kurečič, 2011; Steve Spangler Science, 2015; Wong, 2007). 

Čeprav se s hidrogeli vsakodnevno srečujemo, se v času šolanja z njimi ne spoznamo.  

 

Učitelji se pogosto izogibajo sodobnih znanstvenih tem, saj jih skrbi, da niso primerne za 

osnovnošolski nivo (Pavlin, 2013; Repnik, 2012). Zato smo se odločili, da bomo naredili 

raziskavo o učenčevih že pridobljenih znanjih o hidrogelih. Na podlagi ugotovitev o 

predznanju učencev smo oblikovali učno gradivo o hidrogelih (poglavje 3.1). Zanimalo nas 

je, kako gradivo vodi učence do novih spoznanj o hidrogelih in kaj se lahko učenci o njih 

novega naučijo.  

 

 Raziskovalna vprašanja 

Zastavili smo sledeča raziskovalna vprašanja (RV):  

RV 1: Kakšno je predznanje učencev 4. razreda o hidrogelih?  

RV 2: Kako in v kolikšni meri učenci s pomočjo učnega gradiva o hidrogelih spoznajo in 

razumejo lastnosti hidrogelov in pojave povezane z njimi?  

RV 3: Kako načrtovati aktivnosti s hidrogeli, da dosežemo cilje iz UN za NIT?  

 

 Hidrogeli pri pouku naravoslovja in tehnike – raziskava  

V sledečem podpoglavju so predstavljeni: uporabljena metoda raziskovanja, vzorec, 

instrumenti, postopek zbiranja podatkov in postopki obdelave podatkov.  

 

3.2.3.1 Metoda raziskovanja  

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in kvalitativni 

raziskovalni pristop.  

 

3.2.3.2 Vzorec  

Vzorec je neslučajnostni, priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 18 učencev, 7 deklic in 11 

dečkov 4. razreda izbrane mestne OŠ. Omenjena starostna skupina je bila izbrana zato, ker 

se učenci v 4. in 5. razredu učijo o različnih vrstah snovi (materialov) in njihovih lastnostih. 

Tako smo lahko z vpeljavo nove učne vsebine dosegli cilje iz UN za NIT.  

 

3.2.3.3 Opis instrumentov 

Rezultate naše raziskave smo pridobili z različnimi instrumenti, ki jih predstavljamo v 

sledečih podpoglavjih. Instrumente smo pripravili samostojno ter v namen te raziskave.  

 

3.2.3.3.1 Anketni vprašalnik  

Glavni instrument za pridobivanje podatkov je bil pisni anketni vprašalnik tipa papir-

svinčnik (priloga 6.2.1). Na podlagi vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno vprašanje 

1 in 2 v poglavju 3.2.5. Analiza pridobljenih podatkov z anketnega vprašalnika je 

predstavljena v poglavju 3.2.4.1.  

 

Vprašalnik vsebuje 8 nalog. Nekatere naloge imajo še podvprašanja (naloge številka 5, 7 in 

8). Naloge so odprtega in zaprtega tipa. Dve nalogi sta zaprtega tipa (4 in 8 a), ostale pa 

odprtega. Naloge zaprtega tipa so od učencev zahtevale, da med tremi odgovori obkrožijo 
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pravilnega. Pri nalogah odprtega tipa so morali zapisati kratek odgovor na vprašanje (naloge 

številka 1, 2, 3, 5 b, 5 c, 6, 7 a, 7 c in 8 b) ali narisati ustrezno sliko (5 a, 7 b in 7 č).  

 

S pomočjo prvih dveh vprašanj smo ugotavljali, ali učenci vedo, kaj so hidrogeli in kje se 

jih uporablja. Na podlagi od 3. do 8. vprašanja smo poskušali razbrati, kako dobro učenci 

poznajo lastnosti hidrogelov – absorpcija tekočine, zadrževanje tekočine pod povečanim 

tlakom, površinska napetost, prepustnost svetlobe in gostota.  

 

3.2.3.3.2 Zapisi in izjave učencev  

Odločili smo se zbrati povratne informacije o tem, kaj učenci menijo o posamezni učni uri 

in o učnem gradivu, ki smo ga pripravili. Ker učenci razmišljajo drugače kot odrasli, smo se 

odločili, da bomo učence prosili, naj nam po koncu vsake učne ure napišejo povratno 

informacijo. Prosili smo jih, naj na prazne liste anonimno napišejo, kaj jim je bilo pri 

poskusih všeč, kaj bi raje spremenili ter kaj jih o hidrogelih še zanima. Na ta način smo želeli 

pridobiti čim več različnih mnenj ter idej za raziskovanje. Analizo zapisov in komentarjev 

učencev smo predstavili v poglavju 3.2.3.3.2.  

 

3.2.3.3.3 Intervju  

Po opravljenih poskusih s hidrogeli smo za manjšo skupino učencev pripravili še dodatno 

učno uro s hidrogeli. Učiteljica je izbrala 6 učenk, med njimi pa smo izbrali 3, s katerimi 

smo naredili polstrukturirane, nestandardizirane intervjuje. Intervjuji so trajali približno 3 

minute. Namen izpraševanja je bil, da bi od izbranih učencev izvedeli več o priljubljenosti 

predmeta NIT ter o poskusih s hidrogeli, samostojnem raziskovanju hidrogelov in o 

razumevanju vsebine poskusov s hidrogeli. Intervjuje smo izvedli po obravnavi hidrogelov 

pri pouku naravoslovja, zato je možno, da smo z učnim gradivom vplivali na mnenja učenk 

o priljubljenosti predmeta NIT.  

 

Okvirna vprašanja, vsebovana v intervjujih, smo pripravili vnaprej (priloga 6.2.2), vendar 

smo jih med izpraševanjem po potrebi spremenili; torej smo kakšno vprašanje odvzeli oz. 

dodali. Vprašanja smo razdelili v 4 različne sklope, predstavljene v tabeli 2. Intervjuje z 

učenkami smo prepisali (priloga 6.2.2.1) in jih analizirali v poglavju 3.2.4.3.  

 
Tabela 2: Sklopi vprašanj za polstrukturiran, nestandardiziran intervju z izbranimi učenkami 

Sklop  Namen vprašanj 

1. Vprašanja se nanašajo na priljubljenost predmeta NIT.  

2. Vprašanja se navezujejo na priljubljenost poskusov s hidrogeli. Z njimi smo želeli 

izvedeti, ali so bili učencem poskusi všeč ter če so se skozi učni proces naučili kaj 

novega o hidrogelih.  

3. Vprašanja iz tega sklopa se nanašajo na samostojno raziskovanje hidrogelov, ki 

so jih učenci prejeli za domov.  

4. Vprašanja se navezujejo na razumevanje vsebine poskusov o hidrogelih. Z njimi 

smo želeli preveriti, ali so učenci razumeli potek poskusov ter če so imeli pri 

ponovnem reševanju anketnega vprašalnika težave.  

 

3.2.3.4 Postopek zbiranja podatkov  

Postopek zbiranja podatkov je potekal v več korakih. Najprej smo si izbrali OŠ, na katero 

smo poslali prošnjo za sodelovanje pri raziskavi. Ko smo pridobili dovoljenje ravnateljice in 

nato še učiteljice 4. razreda, smo zasnovali obvestilo za starše oz. zakonite skrbnike. V 
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obvestilu smo starše obvestili o namenu in poteku raziskave. Poleg obvestila je bila tudi 

izjava, ki so jo podpisali in s tem dovoljevali sodelovanje učencev v raziskavi. V obvestilu 

smo jih opozorili, da je sodelovanje anonimno in prostovoljno.  

 

Ko smo pridobili vsa zahtevana soglasja, smo za potrebe raziskave sami izdelali anketni 

vprašalnik tipa papir-svinčnik, ki vsebuje naloge odprtega in zaprtega tipa. Prav tako smo 

zasnovali naloge za 1. učno uro. V petek, 27. 3. 2015, smo učencem prvič dali v pisanje 

anketne vprašalnike. Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika so imeli na voljo 45 minut, 

vendar so ga vsi oddali že v 5 minutah. Zatem smo učencem predstavili hidrogele ter 

nekatere neznane pojme, ki so jih zasledili v anketnem vprašalniku. Učencem smo dali tudi 

kroglice hidrogela, da so si jih lahko pobližje ogledali in jih spoznali. Opravili smo tudi krajši 

poskus Kroglica hidrogela, ki je predstavljen v poglavju 3.1.3.1. Na koncu učne ure smo jih 

še prosili, da na liste zapišejo, kaj bi radi še izvedeli o hidrogelih. Rezultate anketnih 

vprašalnikov in predloge učencev smo zapisali v poglavju 3.2.4.  

 

Za naslednje štiri učne ure smo pripravili poskuse, pri čemer smo poskušali upoštevati 

predloge učencev. Pripravili smo vse potrebne pripomočke in natisnili delovne liste, da je 

bilo vse pripravljeno za delo v razredu. V torek, 7. 4. 2015, smo zaporedno izvedli 2. in 3. 

učno uro. Na začetku smo ponovili tisto, kar so izvedeli pri 1. učni uri, nato pa so porabili 

80 minut za izvedbo poskusov. V tem času so opravili 3 različne poskuse hidrogelov z 

različnimi tekočinami: Nabrekanje kroglic hidrogela (poglavje 3.1.3.2), Potapljanje 

(poglavje 3.1.3.3) in Raznobarvne tekočine (poglavje 3.1.3.4). 5 minut pred koncem smo jih 

prosili, naj na liste zapišejo, kaj jim je bilo pri poskusih všeč ter kaj bi še radi izvedeli o 

hidrogelih.  

 

V četrtek, 9. 4. 2015, smo izvedli še 4. in 5. učno uro. Pri teh poskusih so se učili o absorpciji, 

prepustnosti svetlobe, gostoti in plovnosti. Prvih 10 minut smo porabili za ponovitev, 75 

minut za delo s hidrogeli ter zadnjih 5 minut za zapis njihovih komentarjev in predlogov. 

Izvedli smo sledeče poskuse: Tekočinski stolpci (poglavje 3.1.3.5), Lebdenje in plavanje 

(poglavje 3.1.3.6), Povečevalno steklo (poglavje 3.1.3.7), Pod mikroskopom (poglavje 

3.1.3.8) in Prepuščanje svetlobe (poglavje 3.1.3.9).  

 

Zadnjo učno uro smo izvedli v petek, 17. 4. 2015. Z učenci smo ponovili glavne pojme, nato 

pa so vnovič izpolnili anketne vprašalnike. Za pisanje so imeli 45 minut, vendar so vsi učenci 

končali v manj kot 25-ih minutah. Po končanem izpolnjevanju anketnega vprašalnika smo 

učiteljico prosili, naj izbere nekaj učencev, ki so bili pri eksperimentalnem delu najbolj 

aktivni. Za njih smo pripravili dodatne poskuse, na koncu pa smo opravili še krajše 

polstrukturirane intervjuje. Analizo intervjujev z učenci smo zapisali v poglavju 3.2.4.3; 

transkripti so v prilogah (poglavje 6.2.2.1).  

 

Skozi celoten učni proces smo si zabeležili zanimive izjave in opažanja učencev. Celotna 

raziskava je potekala v matični učilnici izbranega 4. razreda. S tem smo dosegli avtentičnost 

raziskave. Naš poseg je skupno trajal 6 šolskih ur.  

 

3.2.3.5 Postopki obdelave podatkov  

Zbrane podatke iz anket smo vnesli v računalniški program Excel in jih predstavili 

tabelarično ali grafično. Opažanja, komentarji učencev in prepisi intervjujev so kvalitativno 

obdelani in predstavljeni v poglavju 3.2.4. Transkripti intervjujev so v poglavju 6.2.2.1.  
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Za zbiranje podatkov smo uporabili anketne vprašalnike, ki so jih učenci rešili pred in po 

vpeljavi nove učne vsebine o hidrogelih. Po uvodni učni uri smo učence prosili, naj podajo 

mnenje o obravnavani temi in zapišejo, s kakšnimi poskusi bi radi raziskali dano področje. 

Po zadnji učni uri smo učence prosili, naj podajo mnenje o zanimivosti predstavljenih 

poskusov ter naj zapišejo, če so izvedeli vse, kar jih je v zvezi s hidrogeli zanimalo. Tudi te 

podatke smo vnesli v program Excel in jih predstavili tabelarično in grafično.  

 

 Rezultati z interpretacijo 

V naslednjih podpoglavjih so povzeti odgovori učencev na vprašanja iz anketnih 

vprašalnikov. Dodana je analiza zapisov in izjav učencev. Posebna pozornost je namenjena 

zapisu izsledkov iz intervjujev, ki smo jih opravili z manjšo skupino izbranih učencev.  

 

3.2.4.1 Predstave o hidrogelih pred in po obravnavi nove učne vsebine  

Pred prvim izpolnjevanjem anketnega vprašalnika smo predvidevali, da večina učencev ne 

bo poznala hidrogelov oz. da bo večina učencev trdila, da se z njimi še ni srečala. To smo 

sklepali na podlagi dela o tekočih kristalih avtorice Pavlin (2013), ki je raziskala, kakšno je 

poznavanje sodobnih materialov pri dijakih in študentih pred in po obravnavi učnega gradiva 

o tekočih kristalih. Ko smo načrtovali in izvedli raziskavo, še nismo razpolagali s spoznanji 

Pavlin (2015b; Pavlin in Čepič, 2017), ki je raziskala, kakšne so predstave o hidrogelih pri 

študentih Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  

 

Kot je naredila Pavlin (2013), smo tudi mi preverili znanje učencev s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Namen prvega reševanja vprašalnika je preveriti predstave učencev o 

hidrogelih. Na podlagi teh podatkov smo lahko oblikovali učno gradivo o hidrogelih. Pri 

ponovnem reševanju anketnega vprašalnika smo pričakovali, da bo večina učencev poznala 

hidrogele in njihove osnovne lastnosti. Ponovno reševanje vprašalnika smo izvršili z 

namenom, da bi izvedeli, kaj so se učenci naučili o hidrogelih. Vsebina anketnega 

vprašalnika je pokrivala naloge, ki so jih učenci reševali tekom ur obravnave hidrogelov. V 

nadaljevanju so predstavljena vprašanja, ki smo jih zastavili učencem, ter analiza njihovih 

odgovorov. Pri nalogah, ki so sestavljene iz več vprašanj, smo vprašanja dodatno označili s 

črkami, da bi se bralec med branjem bolje znašel.  

 

Anketni vprašalnik smo pričeli z vprašanjem, ki ga prikazuje slika 66. Z njim smo želeli 

izvedeti, ali učenci vedo, kaj so hidrogeli in če so se z njimi že srečali. Če bi bil odgovor ne, 

bi vedeli, da učenec tudi naslednjih nalog ne bo znal rešiti. V primeru pritrdilnega odgovora 

bi lahko sklepali, da bi učenec znal odgovoriti še na preostala vprašanja anketnega 

vprašalnika.  

 

 
Slika 66: Vprašanje 1 z anketnega vprašalnika 

 

Pričakovali smo, da pri 1. reševanju nihče izmed (18) učencev ne bo zapisal pritrdilnega 

odgovora. Pri 1. reševanju so vsi učenci (17), z izjemo enega, odgovorili, da se s hidrogeli 

še niso srečali in da ne vedo, kaj so hidrogeli. Presenetilo nas je, da je nekdo poznal 

hidrogele, saj tega nismo pričakovali. Pri ponovnem reševanju vprašalnika smo 
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predvidevali, da bodo vsi učenci pritrdilno odgovorili na vprašanje. Zanimivo je, da je 17 

učencev odgovorilo, da hidrogele poznajo in da so se z njimi že srečali. Ne vemo, čemu je 

eden izmed učencev napisal, da ne ve, kaj so hidrogeli in da se z njimi še ni srečal, saj so bili 

vsi učenci tisti dan prisotni pri delu s kroglicami hidrogela. S slike 67 je razvidno, kako so 

učenci odgovarjali na vprašanje 1 pred in po vpeljavi učne vsebine v pouk.  

 

 
Slika 67: Seznanjenost učencev s hidrogeli 

 

Marsikdo meni, da hidrogelov še ni srečal zato, ker zanje še ni slišal. Zaradi tega smo učence 

pri naslednjem vprašanju (slika 68) vprašali, ali vedo, kje se hidrogeli uporabljajo.  

 

 
Slika 68: Vprašanje 2 z anketnega vprašalnika  

 

Ker smo že pri vprašanju 1 ob 1. reševanju anketnega vprašalnika pričakovali, da učenci 

hidrogelov ne bodo poznali, smo tudi pri tem vprašanju smatrali, da na vprašanje ne bodo 

odgovorili. Pri reševanju pred obravnavo učne vsebine o hidrogelih je prazno polje pustilo 

14 učencev. Presenetilo nas je, da so kar štirje učenci odgovorili, da se hidrogele uporablja 

v milih in šamponih. Glede na to, da se s temi izdelki vsakodnevno srečujemo, je zanimivo 

dejstvo in očitna napaka, da so vsi štirje učenci pri prvem vprašanju odgovorili, da se s 

hidrogeli niso srečali še nikoli. Pri vnovičnem reševanju smo pričakovali, da bodo učenci 

znali našteti vsaj dva različna izdelka, npr. kroglice za vrtnarjenje, otroške plenice ali gel za 

lase. S slike 69 je razvidno, da v primerjavi s 1. reševanjem znajo po vpeljavi nove učne 

vsebine v pouk vsi učenci, ki so sodelovali v raziskavi, našteti nekaj izdelkov iz hidrogelov. 

Nihče izmed učencev namreč ni pustil praznega prostora za odgovarjanje. Le en učenec je 

podal zgolj en izdelek. Po dva različna izdelka so našteli štirje učenci. Večina učencev (13) 

je naštela tri ali več različnih izdelkov. Pri tej nalogi smo tekoče milo in šampone šteli kot 

en izdelek, prav tako plenice in higienske vložke. Kot smo pričakovali, je pri 2. reševanju 

anketnega vprašalnika največ učencev (14) med izdelke iz hidrogelov uvrstilo plenice in 

higienske vložke. Gel za lase je naštelo 13 učencev, milo in šampone 12 učencev, kontaktne 

leče pa 9 učencev. Zanimivo je, da so le trije učenci med izdelke našteli kroglice za 

vrtnarstvo. Kroglice za okoljevarstvo, obliži in povoji se niso znašli med naštetimi izdelki. 
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Presenetilo nas je, da je tako majhno število učencev med izdelke naštelo kroglice za 

vrtnarstvo, glede na to, da smo pri pouku z njimi opravljali poskuse. Graf na sliki 70 

prikazuje, katere izdelke so učenci našteli pri 1. in 2. reševanju anketnega vprašalnika.  

 

 
Slika 69: Poznavanje izdelkov iz hidrogelov  

 

 
Slika 70: Poznavanje izdelkov iz hidrogelov  

 

Glavna lastnost hidrogelov je možnost absorpcije vode in nekaterih tekočin. Hidrogeli so si 

med seboj različni in lahko absorbirajo različne vrste tekočin (vodo, olja itd.). Kroglice 

hidrogela, ki smo jih uporabili pri poskusih, absorbirajo le vodo. Z vprašanjem 3 (na sliki 

71) smo želeli izvedeti, ali učenci vedo, katera je najpomembnejša lastnost hidrogelov.  

 

 
Slika 71: Vprašanje 3 z anketnega vprašalnika 

 

Nihče izmed 18-ih učencev pri izpolnjevanju vprašalnika pred obravnavo učne vsebine ni 

podal odgovora. Vseeno smo pričakovali, da bo pri ponovnem reševanju večina učencev 
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odgovorila s pravilnim odgovorom, torej da je najpomembnejša lastnost hidrogelov 

absorpcija vode. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 10 učencev. Od tega so vsi napisali 

odgovor, da hidrogeli vpijajo vodo, nihče pa ni uporabil tujke ''absorpcija''. Kljub temu smo 

bili z odgovorom zadovoljni, saj je namen učnega gradiva ta, da učenci spoznajo hidrogele 

in njihove lastnosti. Na vprašanje so napačno odgovorili trije učenci. Nepravilni odgovori, 

ki so jih navedli so: V lečah je dobra lastnost, da ljudje vidijo; Zato, da se strdi ali pa ne 

strdi in da je mastno; Da se ne izsušijo. Čeprav smo med učnimi urami večkrat poudarili, da 

je glavna lastnost hidrogelov absorpcija vode, 5 učencev na vprašanje ni odgovorilo. Z grafa 

na sliki 72 je razvidno, kako so učenci odgovarjali na vprašanje 3.  

 

 
Slika 72: Razporeditev odgovorov na vprašanje 3  

 

Nekateri hidrogeli lahko kot spužve ali penaste gobe vpijejo večjo količino vode, vendar 

absorpcija poteka počasneje. Od spužev in penastih gob se razlikujejo po tem, da lahko kljub 

povečanem tlaku zadržijo vodo. Kroglice hidrogela lahko posušimo. Proces izhlapevanja 

vode traja 7–10 dni. Pri 4. vprašanju smo učence vprašali, ali vedo, v čem se hidrogeli 

razlikujejo od spužev in penastih gob (slika 73). Učenci so morali izmed treh podanih 

odgovorov obkrožiti pravilnega.  

 

 
Slika 73: Vprašanje 4 z anketnega vprašalnika  

 

Predvidevali smo, da pri 1. reševanju anketnega vprašalnika učenci ne bodo obkrožili 

nobenega izmed navedenih odgovorov ali pa bodo pri tem ugibali. Pri 2. reševanju smo 

pričakovali, da bodo vsi ali velika večina obkrožili pravilen odgovor b. Med vsemi učenci 

jih pri 1. reševanju 12 ni obkrožilo nobenega izmed danih odgovorov, 2 učenca sta obkrožila 

napačna odgovora (en učenec je obkrožil odgovor a, drugi c), štirje pa so obkrožili pravilen 

odgovor b. Ker so ti učenci pri vprašanju 1 odgovorili z ne, sklepamo, da so pri obkroževanju 

le ugibali.  
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V uvodni uri smo učencem razdelili kroglice hidrogela. Ko so jih imeli med prsti, so jih 

morali stisniti. S tem poskusom smo pokazali, da ti materiali zadržijo vodo tudi ob 

povečanem tlaku. Otroške plenice vsebujejo hidrogel v prahu, ker hitro absorbira vodo, 

hkrati pa jo zadrži ob povečanem pritisku. Ti dve lastnosti hidrogelov sta pomembni 

predvsem zato, da otrok ostane suh, tudi če se ga ne previje takoj. Pri 2. reševanju anketnega 

vprašalnika je samo 13 učencev obkrožilo pravilen odgovor b. Napačne odgovore je 

obkrožilo 5 učencev. Na sliki 74 so prikazani odgovori, ki so jih učenci izbrali pri reševanju 

anketnih vprašalnikov. 

 

 
Slika 74: Razporeditev odgovorov na vprašanje 4, pri čemer je pravilen odgovor b  

 

Ko nalijemo v kozarec med, olje in vodo, se zaradi razlike v gostoti med usede na dno 

kozarca, sledi mu voda, olje ostane na vrhu. Učenci so podoben poskus že opravljali v prvi 

triadi, zato bi morali vedeti, da olje plava na vodi. Ko spustimo kroglici hidrogela v vodo ali 

olje, obe potoneta. Pri tem poskusu ima kroglica hidrogela, ki je absorbirala vodo, večjo 

gostoto od vode, zato v kozarcu z vodo in oljem potone ter se ustavi na medu. To se zgodi 

zato, ker ima med večjo gostoto od gostote kroglice hidrogela. Ko v kozarec z danimi 

tekočinami spustimo kroglico hidrogela, ki še ni absorbirala vode, se ta – kljub temu da ima 

večjo gostoto od obeh tekočin – zaradi površinske napetosti ustavi na plasti med oljem in 

vodo. Po 30-ih minutah kroglica absorbira vodo in se zaradi povečane teže (in gostote) spusti 

in pristane na gladini medu. Naloga 5 je na anketnem vprašalniku sestavljena iz treh 

vprašanj, ki smo jih označili s črkami a, b in c. Pri nalogi 5 a (slika 75) nas je zanimalo, ali 

učenci vedo, kaj se zgodi v primeru, če kroglico hidrogela spustimo v kozarec s tremi 

tekočinami, ki se takoj ne mešajo.  
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Slika 75: Vprašanje 5 a z anketnega vprašalnika 

 

Pričakovali smo, da bodo učenci ob 1. reševanju naloge 5 a pustili prazna prostora, vendar 

smo se pri tem zmotili. Na vprašanje 5 a sprva ni odgovorilo 15 učencev. Med ostalimi sta 

2 pravilno narisala skico, 1 je skico narisal napačno. Menimo, da sta učenca, ki sta ustrezno 

narisala skico, to naredila zgolj naključno, ker sta delala po občutku, vendar tega ne moremo 

trditi z gotovostjo. Pri 2. reševanju smo pričakovali, da bodo vsi učenci ali večina ustrezno 

narisali skico poskusa. Pri vnovičnem reševanju je 15 učencev pravilno skiciralo poskus, le 

trije učenci so naredili napačne skice. Menimo, da so učenci tako dobro narisali skice zato, 

ker smo poskus opravili skupaj. Ob tem smo podali natančno razlago, zakaj se tekočine med 

seboj ne mešajo, in pojasnili, kje je kroglica hidrogela prej in potem. Večkrat smo ponovili 

čemu kroglica, ki je že absorbirala vodo, potone in se ustavi na plasti medu, kroglica, ki še 

ni absorbirala vode, pa plava na plasti med oljem in vodo. Omenili smo, da se kroglica, ki ni 

absorbirala tekočine, zaradi površinske napetosti ustavi na plasti med oljem in vodo. Po 30-

ih minutah kroglica absorbira vodo, se zaradi povečane teže (a zmanjšane gostote) spusti ter 

pristane na gladini medu. S slike 76 lahko razberemo primerjavo skic med 1. in 2. reševanjem 

anketnega vprašalnika.  

 

 
Slika 76: Razporeditev odgovorov na vprašanje 5 a  
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Za pravilen odgovor smo šteli tiste skice, ki so imele narisane kroglice na začetku med vodo 

in oljem, po 30-ih minutah pa je bila kroglica na medu. Kot pravilne smo šteli tudi vse skice, 

ki so ponazarjale, da kroglice po 30-ih minutah nabreknejo. V takem primeru so učenci na 

levi strani tabele naredili majhno kroglico, na desni strani pa veliko. Slika 77 prikazuje 

primer neprimerne skice, ker na njej ni jasno razvidno, da se kroglica poveča. Na sliki 78 je 

primer ustrezne skice. Učenec, ki jo je naredil, je pazil na ustreznost plasti tekočin, položaj 

in velikost kroglice. Med vsemi skicami je bila ta najustreznejša.  

 

 
Slika 77: Nepravilna skica naloge 5 a  

 

 
Slika 78: Pravilna skica naloge 5 a  

 

Da bi se prepričali, ali učenci razumejo, kaj se je zgodilo s kroglico hidrogela pri nalogi 5 a, 

so morali pri vprašanju 5 b (slika 79) v povedi zapisati, kaj se je zgodilo s kroglico po 30-ih 

minutah.  

 

 
Slika 79: Vprašanje 5 b z anketnega vprašalnika  

 

Pri tej nalogi smo pričakovali, da bodo učenci pri 1. reševanju pustili prostor prazen. Tako 

kot pri prejšnji nalogi ob 1. reševanju 15 učencev ni podalo odgovora, 2 učenca sta napisala 

pravilen odgovor, da se kroglica poveča; napačen odgovor, da se kroglica raztopi, je zapisal 

en učenec. Pri ponovnem reševanju smo pričakovali, da bodo vsi učenci oz. večina pravilno 

odgovorili na dano vprašanje. Pravilen odgovor Majhna kroglica hidrogela je absorbirala 

vodo, vendar ni potonila je zapisalo 15 učencev, nepravilen odgovor sta zapisala 2 učenca, 

en učenec odgovora ni napisal. Učenec, ki ni podal odgovora, je pri prejšnji nalogi narisal 

ustrezno skico, zato sklepamo, da ni želel napisati odgovora na to vprašanje. Za pravilen 

odgovor smo šteli sledeče: da je kroglica absorbirala vodo, se povečala ali se potopila na 
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gladino medu. Na sliki 80 je prikazano, kako so učenci odgovarjali na vprašanje 5 b pri 

reševanju anketnega vprašalnika pred in po obravnavi učne vsebine.  

 

 
Slika 80: Razporeditev odgovorov na vprašanje 5 b  

 

Kot nas je pri prejšnji nalogi zanimalo, ali so učenci razumeli, kaj se je pri poskusu zgodilo 

s kroglico hidrogela, nas je pri vprašanju 5 c (slika 81) zanimalo, ali poznajo razlog, zakaj 

se je to zgodilo. Pri tem vprašanju so morali učenci v povedi pojasniti, zakaj je kroglica sprva 

plavala med vodo in oljem ter kasneje potonila na plast med medom in vodo.  

 

 
Slika 81: Vprašanje 5 c z anketnega vprašalnika  

 

Predvidevali smo, da pri 1. reševanju vprašalnika nihče izmed učencev ne bo napisal 

odgovora, saj odgovor zahteva razlago, ki jo lahko zapišejo le tisti, ki razumejo eksperiment 

in imajo višje znanje naravoslovja. Po pričakovanjih pri tej nalogi nihče izmed osemnajstih 

učencev ni zapisal odgovora. Sklepamo lahko, da učenci na to vprašanje niso odgovorili 

zato, ker niso vedeli, da bo kroglica zaradi stika z vodo nabreknila. Posledično niso mogli 

vedeti, da se bosta s tem spremenili tudi gostota (ki se zmanjša) in teža (ki se poveča) 

kroglice ter da bo zaradi tega potonila. Pri ponovnem reševanju smo pričakovali, da bo 

večina učencev napisala vsaj delno pravilen odgovor, učenci, ki pa ne bodo znali odgovoriti 

na vprašanje, pa bodo pustili prostor prazen. Kot smo predvidevali, je kar 14 učencev 

napisalo ustrezno razlago poskusa Kroglica je absorbirala vodo, vendar ni potonila zaradi 

površinske napetosti. Nepravilen odgovor je napisal en učenec, prazen prostor za odgovor 

pa so pustili trije učenci.  

 

Na sliki 82 je grafikon, ki prikazuje, kako so učenci odgovarjali na vprašanje 5 c pri 1. in 2. 

reševanju anketnega vprašalnika. Ker je ta naloga najtežja od vseh z vprašalnika, smo z 

izidom zadovoljni, saj so učenci odgovarjali po naših pričakovanjih, tj. da pri prvem 

reševanju učenci niso ugibali z odgovarjanjem, pri ponovnem reševanju pa je velika večina 

glede na njihovo znanje odgovorila delno pravilno. 
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Slika 82: Razporeditev odgovorov na vprašanje 5 c  

 

Ena izmed lastnosti kroglic iz hidrogelov je tudi ta, da jih lahko uporabimo namesto 

povečevalnega stekla. Skozi nabrekle kroglice lahko vidimo povečano besedilo. Pri 6. nalogi 

(slika 83) smo učence spraševali, ali vedo, kaj se zgodi, če kroglico hidrogela držimo nad 

besedilom in jo približamo ter oddaljimo.  

 

 
Slika 83: Vprašanje 6 z anketnega vprašalnika  

 

Pri analizi anketnih vprašalnikov, ki so jih učenci rešili pred uvedbo učne vsebine, smo 

pričakovali, da bo velika večina pustila prazen prostor ter da bo mogoče kdo poskušal 

napisati odgovor z ugibanjem. Po pričakovanju so vsi učenci pustili prazen prostor za 

odgovor. Pri ponovnem reševanju smo pričakovali ravno obratno situacijo, torej da bodo vsi 

učenci oz. velika večina napisali ustrezen odgovor, da lahko s kroglico povečamo besedilo. 

Kot smo predvidevali, je celotna skupina (18) učencev pravilno odgovorila na zastavljeno 

vprašanje. Slika 84 prikazuje, kako so učenci odgovarjali na vprašanje 6 pri obeh 

izpolnjevanjih anketnega vprašalnika.  
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Slika 84: Razporeditev odgovorov na vprašanje 6 

 

Kroglice hidrogela so lahko prozorne ali obarvane. V obeh primerih skozi kroglice vidimo. 

Skozi njih lahko prehaja svetloba, kar je pomembna lastnost teh materialov. Zaradi te 

lastnosti se hidrogele uporablja pri izdelavi kontaktnih leč. Naloga 7 je sestavljena iz štirih 

vprašanj, ki smo jih zaradi boljše preglednost označili s črkami a, b, c in č. Pri nalogi 7 a 

(slika 85) smo učence vprašali, ali vedo, kaj se zgodi, če skozi kroglico posvetimo z 

laserskim kazalnikom.  

 

 
Slika 85: Vprašanje 7 a z anketnega vprašalnika  

 

Smatrali smo, da bodo pri 1. reševanju učenci pustili prostor prazen ali pa da bodo na to 

vprašanje odgovorili, da se bodo kroglice obarvale. Kot je iz slike 86 razvidno, je pri 1. 

reševanju kar 17 učencev pri tej nalogi pustilo za odgovor prazen prostor, eden pa je zapisal 

napačen odgovor. Odgovoril je, da se v kroglici naredi luknja in da se stopi, če skoznjo 

posvetimo z laserjem. Pri ponovnem reševanju smo predvidevali, da bodo učenci pravilno 

odgovorili na vprašanje, saj je bil ta poskus med njihovimi najljubšimi. Naše predvidevanje 

je bilo ustrezno, saj so vsi učenci pravilno odgovorili na vprašanje. Kot pravilni odgovor 

smo upoštevali dve utemeljitvi: da v kroglici opazimo svetlobni curek ter da kroglico 

hidrogela vidimo obarvano, kadar posvetimo skoznjo z laserskim kazalnikom. 
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Slika 86: Razporeditev odgovorov na vprašanje 7 a  

 

Včasih učenci ne znajo ubesediti pojava in jim ga je lažje skicirati. Zato smo se odločili, da 

bodo pri naslednji nalogi s skico podkrepili odgovor, ki so ga zapisali pri vprašanju 7 a. Pri 

nalogi 7 b, ki jo prikazuje slika 87, so morali učenci v okvir narisati skico, ki bi prikazala 

njihov prejšnji odgovor.  

 

 
Slika 87: Vprašanje 7 b z anketnega vprašalnika  

 

Kot pri prejšnjem vprašanju, smo tudi pri tem pričakovali, da bodo učenci ob 1. reševanju 

pustili prostor prazen. Za ponovno reševanje smo predvidevali, da bodo vsi narisali ustrezno 

skico. Pri 1. reševanju anketnega vprašalnika so vsi učenci, z izjemo enega, pustili prazen 

prostor za odgovor. Učenec, ki je narisal skico, je na prejšnje vprašanje narobe odgovoril in 

posledično je bila tudi skica narisana napačno. Pri ponovnem reševanju so vsi učenci (18) 

ustrezno narisali skico. Slika 88 prikazuje, kako so učenci narisali skice pri nalogi 7 b. Skice 

učencev so na različne in zanimive načine prikazale, kaj se zgodi s kroglico hidrogela, če 

nanjo posvetimo z laserskim kazalnikom.  
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Slika 88: Razporeditev odgovorov na vprašanje 7 b  

 

Slika 89 prikazuje primer nepravilne skice pri nalogi 7 b, saj v tem primeru curek svetlobe 

stopi kroglico. Desni primer, slika 90, prikazuje primer ustrezne skice poskusa. Za pravilni 

odgovor smo šteli tiste skice, na katerih je razviden curek svetlobe skozi kroglico, ali pa 

tiste, na katerih kroglica zažari v barvi curka, saj smo to tudi opazili ob izvajanju poskusa.  

 

 
Slika 89: Nepravilna skica naloge 7 b 

  
Slika 90: Pravilna skica naloge 7 b  

 

 

Če postavimo npr. 5–8 kroglic hidrogela v vrsto in nanje posvetimo z laserskim kazalnikom, 

opazimo curek svetlobe skozi vse kroglice. Ko kroglice postaviš v lok in zopet posvetiš, se 

curek svetlobe ukrivi. Pri vprašanju 7 c (slika 91) so morali učenci zapisati, kaj se zgodi, če 

več kroglic postaviš v lok in nanje posvetiš z laserskim kazalnikom.  

 

 
Slika 91: Vprašanje 7 c z anketnega vprašalnika  

 

Za 1. reševanje smo pričakovali, da učenci na vprašanje ne bodo odgovorili. Za ponovno 

reševanje pa smo menili, da bo večina učencev pravilno odgovorila. Kot smo predvideli, pri 
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1. reševanju anketnega vprašalnika nihče izmed učencev na vprašanje 7 c ni odgovoril. 

Presenetilo nas je, da pri tej nalogi ni zapisal odgovora niti učenec, ki je pri nalogah 7 a in 

7 b trdil, da se kroglice stopijo, če skoznje posvetimo z laserskim kazalnikom. S slike je 

razvidno, da je pri 2. reševanju na to vprašanje pravilno odgovorilo 14 učencev, nepravilno 

so odgovorili trije, eden je pustil prostor prazen. Učenec, ki ni odgovoril na vprašanje, je pri 

naslednji nalogi narisal ustrezno skico. Na podlagi tega sklepamo, da je bil učenec površen 

in je pozabil odgovoriti na to vprašanje ali pa odgovora ni želel napisati. Razporeditev 

odgovorov na vprašanje 7 c (1. in 2. reševanja anketnega vprašalnika) je prikazana na sliki 

92.  

 

 
Slika 92: Razporeditev odgovorov na vprašanje 7 c  

 

Kot pri nalogi 7 b, so morali učenci tudi pri nalogi 7 č (slika 93) narisati skico, s katero so 

podkrepili svoj odgovor pri prejšnji nalogi.  

 

 
Slika 93: Vprašanje 7 č z anketnega vprašalnika  

 

Za nalogo 7 č smo predvidevali, da pri 1. izpolnjevanju nihče izmed učencev ne bo narisal 

skice. Za 2. izpolnjevanje pa smo pričakovali, da bo večina učencev narisala ustrezne skice. 

S slike 94 je razvidno, kako so učenci podali odgovore na vprašanje 7 č. Pri 1. reševanju so 

se naša pričakovanja uresničila, saj nihče izmed učencev ni narisal skice. Ob ponovnem 

reševanju so vsi učenci (18) narisali ustrezno skico. Menimo, da je bilo pri tej nalogi veliko 

pravilnih odgovorov zato, ker jim je bil poskus všeč (kar smo ugotovili iz analize izjav 

učencev) in so si ga posledično bolje zapomnili.  
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Slika 94: Razporeditev odgovorov na vprašanje 7 č  

 

Slika 95 prikazuje primer pravilne skice pri nalogi 7 č. Kriterij za ustrezno sliko je bil, da so 

kroglice hidrogela postavljene v lok in da je skoznje viden ukrivljen snop svetlobe. Kroglice 

so lahko prikazane tudi obarvano, kot je primer na sliki.  

  

 
Slika 95: Pravilna skica naloge 7 č  

 

Kroglice hidrogela imajo pred in po absorpciji vode večjo gostoto od gostote vode in zato v 

njej potonejo na dno kozarca oz. posode. Če 1 dl vode primešamo čajno žlico soli, ima 

kroglica, ki je absorbirala vodo, manjšo gostoto od raztopine, v kateri plava. Zaradi tega 

kroglica priplava na gladino raztopine. Naloga 8 je sestavljena iz dveh vprašanj. Pri nalogi 

8 a (slika 96) smo učence vprašali, kaj se zgodi, če damo kroglice hidrogela v 1 dl vode in 

primešamo čajno žlico soli. Učenci so morali pri tej nalogi obkrožiti črko pred pravilnim 

odgovorom, tj. b.  

 

 
Slika 96: Vprašanje 8 a z anketnega vprašalnika  

 

Pri 1. reševanju anketnega vprašalnika smo pričakovali, da učenci odgovora ne bodo poznali 

in da zato ne bodo obkrožili nobene črke ali pa da bodo ugibali in obkrožili odgovor, ki se 
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jim bo zdel najbolj ustrezen. S slike 97 je razvidno, da pri 1. reševanju 13 učencev ni 

obkrožilo nobenega izmed naštetih odgovorov. Trije učenci so obkrožili napačni odgovor a, 

en učenec je obkrožil pravilni odgovor b, noben izmed učencev pa ni obkrožil odgovora c. 

Eden izmed učencev je obkrožil vse tri možne odgovore, zato njegove rešitve nismo 

upoštevali. Pri ponovnem reševanju anketnega vprašalnika smo pričakovali, da bo večina 

učencev obkrožila ustrezni odgovor b ali pa da bodo po pomoti obkrožili odgovor c. Na 

podlagi analize odgovorov 2. reševanja vprašalnika smo ugotovili, da so učenci na to 

vprašanje odgovarjali najslabše. Pravilni odgovor b so obkrožili le trije učenci, nepravilni 

odgovor a en učenec ter nepravilni odgovor c 14 učencev. Menimo, da je največ učencev 

obkrožilo odgovor c zato, ker so pomešali omenjeni poskus s poskusom s sladkorjem in 

soljo. Če 1 dl vode primešamo čajno žlico sladkorja, kroglica lebdi v vodi; v kolikor pa 

primešamo čajno žlico soli, kroglica priplava na vodno gladino. 

 

 
Slika 97: Razporeditev odgovorov na vprašanje 8 a, pri čemer je pravilen odgovor b  

 

Ker so pri prejšnjem vprašanju lahko učenci z ugibanjem obkrožili pravilni odgovor, smo 

dodali še vprašanje 8 b (slika 98), pri katerem so morali utemeljiti odgovor, ki so ga obkrožili 

pri nalogi 8 a.  

 

 
Slika 98: Vprašanje 8 b z anketnega vprašalnika  

 

Pričakovali smo, da pri 1. reševanju vprašalnika učenci ne bodo poznali odgovora na 

vprašanje 8 a, kar pomeni, da posledično prav tako ne bodo poznali odgovora na vprašanje 

8 b. Kot smo predvideli ob 1. reševanju anketnega vprašalnika, pri tej nalogi nihče izmed 

osemnajstih učencev ni podal odgovora. Sklepamo, da so učenci, ki so pri prejšnji nalogi 

obkrožili enega izmed odgovorov, pri reševanju zgolj ugibali, saj bi drugače svoje mnenje 

znali utemeljiti. Pri ponovnem reševanju smo pričakovali, da bodo učenci v večini znali 

napisati pravilni odgovor. Pri 2. reševanju je le 7 učencev napisalo pravilni odgovor, 9 

učencev je napisalo napačnega, 2 učenca pa sta pustila prostor za odgovarjanje prazen. 

Menimo, da so učenci navajali napačne odgovore zato, ker niso dobro razumeli pojma 

gostota. Prav tako je lahko razlog za napačne odgovore slabše definirano vprašanje, ki bi ga 
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lahko zastavili drugače. Kako so odgovarjali učenci na vprašanje 8 b, je prikazano na sliki 

99.  

 

 
Slika 99: Razporeditev odgovorov na vprašanje 8 b  

 

Na sliki 100 predstavljamo, kako so učenci rešili anketni vprašalnik prvič in kako drugič. Da 

bi odgovore lažje evalvirali, smo se odločili, da so si odgovori na posamezno nalogo 

enakovredni (npr. naloga 1 vsebuje le eno vprašanje, ki je ovrednoteno z 1; naloga 5 je 

sestavljena iz 3 vprašanj, pri čemer je vsako vprašanje ovrednoteno z 1, kar pomeni, da je 

naloga 5 kot celota ovrednotena s 3). V izračunu smo upoštevali odgovore vseh učencev 

skupaj. Prešteli smo vse pravilne odgovore in jih delili s številom 252, ki je zmnožek števila 

učencev (18), in s številom vseh vprašanj na anketnem vprašalniku (14). Dobljeno število 

smo pomnožili še s 100, da smo dobili končni rezultat v %. Postopek smo ponovili pri 

izračunu % za naloge z nepravilnimi odgovori in za naloge, pri katerih učenci niso podali 

odgovora. Kot je razvidno s slike 100, je bilo pri prvem reševanju anketnega vprašalnika le 

5 % vseh odgovorov pravilnih, 4 % nepravilnih, na kar 91 % vprašanj pa učenci niso podali 

odgovora. Pri ponovnem reševanju so bili rezultati drugačni: 84 % odgovorov je bilo 

pravilnih, 11 % nepravilnih, pri 5 % vprašanj pa učenci odgovora niso napisali.  
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Slika 100: Primerjava odgovorov pri reševanju anketnega vprašalnika pred in po vpeljavi učne vsebine v 

pouk  

 

Pričakovali smo, da bodo učenci pri prvem reševanju anketnega vprašalnika odgovarjali 

slabše kot pri drugem. Ravno zaradi tega smo z rezultatom, predstavljenim na sliki 100, 

zadovoljni, saj je dobro razvidno, da so učenci na podlagi učnega gradiva v kratkem času 

dobro spoznali hidrogele in njihove osnovne lastnosti.  

 

3.2.4.2 Analiza zapisov in izjav učencev  

Ker smo želeli izvedeti, kaj učenci menijo o hidrogelih in poskusih, smo jih pred, med in po 

obravnavi učne vsebine prosili, naj na prazne liste papirja zapišejo, kaj jim je bilo pri 

poskusih všeč, kaj bi želeli spremeniti ter kaj o hidrogelih še želijo izvedeti.  

 

Pri 1. reševanju anketnega vprašalnika smo ugotovili, da nekateri učenci vedo, da se 

hidrogele uporablja v proizvodnji tekočih mil in šamponov. Učenci so nam povedali, da so 

po tem, ko smo dali njihovim staršem v podpis soglasja, na medmrežju o hidrogelih 

poizvedovali že sami. Povedali so nam, da o hidrogelih niso našli prav veliko podatkov, njim 

razumljivih. 

 

Po 1. reševanju anketnega vprašalnika in uvodni uri o hidrogelih smo učence prosili, naj na 

liste zapišejo, kaj jim je bilo pri 1. učni uri všeč in kaj jih o hidrogelih še zanima. Na liste so 

zapisali, kakšne poskuse s kroglicami hidrogela bi želeli izvesti. S slike 101 je razvidno, da 

je bilo kar devetim učencem najbolj všeč to, da so se hidrogelov lahko dotikali, trem 

učencem pa je bila najbolj všeč tekstura kroglice, saj pred tem še niso imeli v rokah tovrstnih 

materialov. Med vsemi učenci so štirje zapisali, da jim je bila všeč celotna učna ura, trije pa 

so zapisali, da jim je bilo všeč, da so se naučili nekaj novega o hidrogelih. Med uvodno učno 

uro smo opazili, da je bilo učencem res najbolj všeč, ko smo jim razdelili kroglice hidrogela. 

Kroglice so stiskali, jih želeli obrisati, opazovali so, kako se kotalijo po mizi in kako se 

odbijajo od površine. Še bolj jim je bilo všeč, ko smo jim na koncu učne ure dali možnost, 

da so imeli v rokah večjo kroglico hidrogela. Zanimivo se jim je zdelo, da lahko tako majhna 

kroglica absorbira toliko vode in postane velika.  
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Slika 101: Razporeditev odgovorov na vprašanje Kaj ti je bilo pri uvodni učni uri všeč? 

 

Na podlagi zapisanih izjav učencev lahko trdimo, da si je največ učencev želelo narediti 

poskuse, pri katerih bi kroglice hidrogela potopili v različne tekočine. Hidrogele je želelo 

dati v vodo 9 učencev, en učenec je zapisal, da si želi, da bi kroglico dal v kokakolo, en 

učenec je želel kroglice namočiti v nafto. Med diskusijo smo omenili, da so iz hidrogelov 

narejeni geli za lase. Dva učenca sta zapisala, da bi iz kroglic rada naredila gel za lase. Med 

drugimi zanimivimi predlogi in izjavami so učenci navedli še, da jih zanima, kako delujejo 

druge vrste hidrogelov, zakaj so hidrogeli različnih barv in oblik ter kako prah v plenicah 

vpija tekočino. Na podlagi izjav in predlogov smo zasnovali učno gradivo o hidrogelih (ki 

je podrobneje predstavljeno v poglavju 3.1), preko katerega so učenci spoznali lastnosti teh 

materialov. Vsi predlogi učencev so zapisani v tabeli 3.  

 
Tabela 3: Razporeditev izjav in predlogov učencev pred uvedbo nove učne vsebine 

Izjava Število učencev 

Rad bi jih počil.  1 

Rad bi jih odbijal z vso silo.  1 

Dal bi jih v druge tekočine.  11 

Rad bi iz njih naredil gel za lase.  2 

Rad bi se imel lepo.  1 

Rada bi izvedela, kako prah v plenicah vsrka tekočino.  1 

Rada bi naredila čim več različnih poskusov, da bi čim bolje spoznala 

hidrogele.  

1 

Hidrogeli so zakon!  1 

Rad bi izvedel, zakaj so hidrogeli različnih oblik in barv.  1 

Zanima me, kako delujejo še druge vrste hidrogelov.  1 

 

Med uvodno učno uro so učenci najpogosteje omenjali, da želijo otipati kroglice hidrogela. 

Sprva so vsi trdili, da so kroglice sluzaste in so jih hoteli izpustiti, da bi si lahko umili roke. 

Ko smo jim razložili, da ti materiali vpijajo vodo, se je njihov odnos do kroglic spremenil. 

Potem so jih želeli imeti vsi v rokah. Ob koncu ure so spraševali, ali bi lahko kroglice odnesli 

domov. Zaradi varnosti so učenci kroglice lahko uporabljali le v razredu.  
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Po uvodni učni uri o hidrogelih so sledile 4 učne ure, pri katerih smo izvedli poskuse iz 

pripravljenega učnega gradiva. Po opravljenih poskusih smo učence prosili, naj na liste 

zapišejo, kaj jim je bilo med poukom s hidrogeli všeč. Na sliki 102 so prikazani rezultati 

odgovorov učencev na vprašanje Kaj ti je bilo pri učni uri všeč?. Največ učencev (5) je 

zapisalo, da jim je bilo všeč vse. Iz ostalih komentarjev smo izvedeli, da je bilo učencem 

najbolj všeč polaganje kroglic v različne tekočine, merjenje premera kroglic in zapisovanje 

podatkov v preglednice ter rezanje hidrogelov. Učna ura ni odgovarjala enemu učencu. Po 

pogovoru z učiteljico smo izvedeli, da tega učenca pogosto nič ne zanima. Ena izmed učenk 

je zapisala, da so ji bili poskusi zelo všeč in da bi se o hidrogelih rada še dodatno podučila. 

Nek drug učenec je zapisal, da ga zanima, koliko časa bodo potrebovale kroglice, da bodo 

dosegle premer 1 cm. 

 

 
Slika 102: Razporeditev odgovorov na vprašanje Kaj ti je bilo pri učni uri všeč? 

 

Dva dni po izvedbi prvega sklopa učnega gradiva smo z učenci izvedli še drugi sklop. Po 

končani učni uri so na liste papirja zapisali, ali jim je bilo učno gradivo všeč in ali so o 

hidrogelih izvedeli vse, kar so želeli. Na sliki 103 je predstavljeno, kaj je bilo učencem všeč 

pri zadnji učni uri s hidrogeli. Sedmim učencem je bilo všeč vse, kar smo počeli, dva učenca 

sta zapisala, da jima je bil najbolj všeč poskus z medom, vodo in oljem, enemu učencu je 

bilo všeč to, da lahko s hidrogeli narediš toliko različnih poskusov, enemu učencu pa je bilo 

všeč, da se je naučil nekaj novega. Po pričakovanju je največ učencev (8) zapisalo, da jim je 

bil najbolj všeč poskus, pri katerem smo z laserskim kazalnikom posvetili skozi kroglice 

hidrogela. Učne ure, kjer smo obravnavali hidrogele in njihove lastnosti, niso bile všeč 

enemu učencu. Gre za istega učenca, kot je šlo pri prejšnji analizi izjav učencev. Izjavo je 

utemeljil, da mu ni bilo nič všeč zato, ker so dobili za izpolnjevanje preveč učnih listov in 

anket.  
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Slika 103: Razporeditev odgovorov na vprašanje Kaj ti je bilo všeč pri zadnji učni uri?  

 

Učence smo prosili, naj na liste zapišejo, če so z učnim gradivom izvedeli vse, kar jih je 

zanimalo o hidrogelih. Njihove izjave so zapisane v tabeli 4. Najpogostejši odgovor (8) je 

bil, da so izvedeli vse, kar so na začetku želeli izvedeti. Da se je tekom učnih ur naučila 

veliko novega, je zapisala ena učenka. Presenetilo nas je, da je en učenec zapisal, da bi morali 

imeti več takšnih učnih ur. Nek drug učenec je zapisal, da se mu zdi škoda, ker smo z 

eksperimentiranjem zaključili tako hitro.  

 
Tabela 4: Razporeditev izjav učencev po uvedbi nove učne vsebine 

Izjave Število učencev 

Škoda, da ne bomo imeli več poskusov s hidrogeli.  1 

Morali bi imeti več takih učnih ur.  1 

Veliko sem se naučila.  1 

Izvedel sem vse, kar me je zanimalo.  8 

Veronika je bila zelo prijazna do mene.  1 

 

Tekom zadnje učne ure smo opazili, da so učenci dobro spoznali hidrogele in njihove 

najpomembnejše lastnosti, ki so: absorpcija vode, prepustnost svetlobe, gostota kroglice 

hidrogela in povezanost s plovnostjo in lebdenjem. Učenci so razumeli, zakaj kroglice v 

določenih tekočinah potonejo, v določenih pa lebdijo ali plavajo. Če učenci česa niso 

razumeli, smo poskus ponovili in poglobili razlago. Učenci so nas prosili, če bi lahko dobili 

kroglice za domov. Da bi še samostojno raziskali lastnosti hidrogelov, smo učiteljici pustili 

nekaj kroglic, ki še niso absorbirale vode, da jih je na koncu pouka razdelila učencem. Pri 

zadnjem obisku šole smo izvedeli, da je ena učenka samostojno raziskovanje hidrogelov še 

nadgradila. Raziskala je prah hidrogela, ki se nahaja v otroških plenicah. Zanimalo jo je, 

kako hitro absorbira vodo in kakšen je prah pred in po absorpciji. Povedala nam je, da so ji 

pri raziskovanju pomagali starši, ki so bili nad poskusi prav tako navdušeni kot ona.  

 

3.2.4.3 Intervjuji s skupino učenk  

S tremi izbranimi učenkami smo izvedli krajše polstrukturirane intervjuje. Pripravili smo si 

sklope vprašanj (priloga 6.2.2), ki smo jih med samim intervjujem po potrebi spreminjali – 

nekaj smo jih izpustili, nekaj pa dodali. Pridobljeni podatki so bili transkribirani (poglavje 
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6.2.2.1). V transkriptih so učenke označene z U1, U2 in U3, spraševalec pa z oznako S. V 

nadaljevanju bomo predstavili analizo vsakega sklopa vprašanj posebej.  

 

Prvi sklop vprašanj se je navezoval na temo priljubljenost predmeta NIT. Dve učenki (U1 in 

U2) sta trdili, da jima je ta predmet srednje všeč. Učenka 3 je povedala, da ji je predmet 

izredno všeč in da je pri njem zelo uspešna. Predmet jim je všeč zato, ker pri njem delajo 

poskuse, ki jim pomagajo pri razumevanju učne vsebine. Učenki 2 in 3 pravita, da v šoli ne 

izvesta vsega, kar ju zanima o določeni učni vsebini. Če česa pri učnih urah ne izvesta, se 

lotita samostojnega raziskovanja. Pomagata si s knjigami in spletom.  

 

Primer izseka iz poglavja 6.2.2.1.3 Intervju z učenko 3: 
S: Ali tudi doma kdaj kaj sama raziščeš?  

U3: Ja, poskusim kdaj na internetu ali pa kaj takega, ker imamo veliko takih knjig o […], o naravi pa takih 

stvareh.  

 

Naslednja vprašanja so se navezovala na učne ure, ki smo jih izvedli za namen te raziskave. 

Vse učenke so povedale, da na začetku o hidrogelih niso vedele ničesar in so zato pustile 

prvi anketni vprašalnik prazen. Pri ponovnem reševanju so znale rešiti vse naloge. Učenki 1 

in 2 nista imeli občutka, da bi sedaj znali predstaviti te materiale tudi tistim osebam, ki o 

njih ne vedo ničesar, zato smo jima s podvprašanji poskušali dokazati, da o hidrogelih že 

nekaj vesta. Poskusi, ki smo jih opravili, so jim bili všeč in jih ne bi želele spreminjati. Še 

posebej so pohvalile poskus z laserskim kazalnikom. Zanimive so jim bile obarvane 

kroglice. Učenka 2 je izpostavila, da se je med čakanjem meritev pri poskusu merjenja 

nabreknjenosti dolgočasila. Predlagala je tudi, da bi bil učni list sestavljen iz manj nalog. 

Učenka 2 nam je zaupala, da bi rada izvedela, ali kroglice hidrogela nabreknejo tudi v 

alkoholu. Učenka 3 je izpostavila, da jo zanima, kako se kroglice hidrogela obnašajo pri 

različnih temperaturah. Delni odgovor na to vprašanje je dobila pri dodatni uri, ko smo jim 

pokazali zamrznjene kroglice hidrogela.  

  

Primer izseka iz poglavja 6.2.2.1.2 Intervju z učenko 2: 
S: […] Ali te o hidrogelih še kaj posebnega zanima, kar nismo povedali? Ali je kaj takega, kar še nismo 

raziskali in bi te vseeno zanimalo?  

U2: Ja.  

S: Kaj pa?  

U2: Da bi dali lahko v kakšen alkohol in bi videli, če bi se kaj napihnilo.  

S: Aha, če bi še v druge take tekočine dali … Kateri od poskusov ti je bil pa najbolj všeč?  

U2: Ko smo z laserjem pač posvetili.  

S: Aha, ko smo skozi posvetili … Zakaj pa ti je bil ta najbolj všeč?  

U2: Ja, ker so se spreminjale barve pa ker so mi take barve zelo všeč pa take stvari.  

S: Ali je bil kakšen poskus tak, da ti ni bil všeč?  

U2: Ja, da smo morali zelo dolgo čakati pa ves čas pisati za tisto, koliko se je napihnilo v različnih tekočinah.  

 

Primer izseka iz poglavja 6.2.2.1.3 Intervju z učenko 3:  
S: Ali bi rada še kaj novega raziskala o hidrogelih, kar še nismo delali v šoli?  

U3: Ja. Rada bi na primer raziskovala, pri kateri temperaturi se kaj dogaja s hidrogeli.  

S: Ti je bilo danes zanimivo, ko si ugotovila, da če jih zmrznemo, da kroglice razpadejo?  

U3: Ja, mi je bilo zelo všeč.  

 

Pri tretjem sklopu vprašanj nas je zanimalo, ali so učenke tudi same raziskale lastnosti 

hidrogelov in kakšne poskuse so opravile s kroglicami, ki so jih dobile za izvajanje domačih 

poskusov. Vse učenke so doma ponovile nekatere poskuse, ki smo jih naredili pri pouku. 

Kroglice so dale v različne tekočine in raztopine. Učenka 1 je povedala, da ji poskus 
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absorpcije vode ni uspel, saj kroglica ni hotela nabrekniti. Svetovali smo ji, naj poskrbi, da 

bo naslednjič v posodi dovolj vode, ki jo bo kroglica lahko vpila.  

 

Primer izseka iz poglavja 6.2.2.1.1 Intervju z učenko 1:  
S: […] Prejšnji teden ste dobili kroglice za domov. Si naredila doma tudi kakšen poskus?  

U1: Ja, dala sem ga v vodo in potem so mi, pač zrasli so mi … potem, ko sem šla v šolo … tako zjutraj so mi 

zrasli, potem ko sem se vrnila ob enih, so se mi pa spet zmanjšale. […] 

S: So vpile vso vodo?  

U1: Ne.  

S: Pa so imele pri sebi še kaj vode?  

U1: Ja. Pa potem, ko sem se spomnila, da smo mi delali iz različnih tekočin, potem sem pa dala tisto vodo 

stran in sem nalila noter detergent pa so mi spet zrasle, sedaj so pa še zmeraj velike.  

S: Moraš vedno paziti, da voda sega čez kroglico, da je cela kroglica v vodi.  

U1: To pa nisem pazila.  

 

Pri zadnjem sklopu vprašanj smo učenke vprašali, kako dobro so razumele učno vsebino, ki 

smo jo predelali. Učenke smo vprašali, če so imele težave pri reševanju anketnega 

vprašalnika. Vse so zatrdile, da težav niso imele. Izpostavili smo poskuse iz anketnega 

vprašalnika, pri katerih so imeli učenci največ napak. Učenka 3 nam je podala zanimivo 

razlago poskusa Lebdenje in plavanje.  

 

Primer izseka iz poglavja 6.2.2.1.3 Intervju z učenko 3:  
S: Kaj pa poskus, ko dodaš v vodo sol ali sladkor? Si razumela, zakaj kroglica najprej potone, nato pa lebdi 

na vodi?  

U3: Ja, najprej se sol še … če damo sol v vodo, se ne stopi ravno v tistem trenutku, kajne? Potem pa, ko se 

stopi, ima pa ta kroglica podobno gostoto kot tekočina in potem tako lebdi na vodi.  

 

Učenka 3 je pri razlagi uporabila besedo stopi. Verjetno je besedo napačno uporabila, saj se 

sol v vodi ne stopi, temveč raztopi. Za nas je predvsem pomembno, da je učenka ustrezno 

razložila, zakaj kroglica v vodni raztopini soli lebdi. Učenka 3 je uporabila tudi besedo vodi. 

Verjetno je to besedo izbrala zato, ker je bila uporabljena v vprašanju spraševalca. Z besedo 

vodi smo mislili na slano raztopino.  

 

 Sinteza rezultatov z razpravo 

V prejšnjem poglavju smo predstavili in analizirali odgovore učencev, ki smo jih pridobili z 

anketnimi vprašalniki, intervjuji, opazovanjem in zbiranjem izjav. Na ta način smo pridobili 

podatke o predstavah učencev o hidrogelih pred in po vpeljavi nove učne vsebine v pouk. 

Podatke smo predstavili v kronološkem zaporedju. Tako pred vpeljavo učne vsebine kot po 

vpeljavi smo opravili analizo anketnega vprašalnika in predstavili izjave ter predloge 

učencev. Na koncu smo naredili analizo intervjujev, ki smo jih imeli z izbrano skupino 

učencev. V tem podpoglavju bomo predstavili odgovore (v nadaljevanju O) na raziskovalna 

vprašanja (v nadaljevanju RV), ki smo si jih zastavili na začetku raziskave.  

 

RV 1: Kakšno je predznanje učencev 4. razreda o hidrogelih?  

 

O 1: Učenci 4. razreda pred učnim posegom hidrogelov niso poznali in o njih niso vedeli 

ničesar.  

 

Pred obravnavo nove učne vsebine smo učencem dali v reševanje anketne vprašalnike, s 

katerimi smo preverili njihovo predznanje o hidrogelih. Kot je razvidno s slike 67 (poglavje 

3.2.4.1), je pri 1. reševanju vprašalnika 17 učencev odgovorilo, da hidrogelov ne pozna in 
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da se z njimi še niso srečali. Le en učenec je na vprašanje odgovoril pritrdilno, vendar smo 

kasneje ugotovili, da o hidrogelih ni znal napisati nič, kar bi dokazalo, da te materiale 

resnično pozna. Podobno raziskavo o hidrogelih je naredila Pavlin (2015b; Pavlin in Čepič, 

2017) s študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Analiza rezultatov o poznavanju 

hidrogelov med študenti je pokazala, da študenti o hidrogelih niso imeli nobenega 

predznanja. Ko smo intervjuvali izbrane učence, so nam zaupali, da pri prvem reševanju o 

hidrogelih niso vedeli ničesar in da so zato pustili vprašalnik prazen. Izvedeli smo, da so se 

nekateri učenci o hidrogelih informirali preko spleta, vendar je bila literatura za njih 

prezahtevna. V šoli se o hidrogelih niso učili, saj v sklopu UN za SPO ter NIT te vsebine 

niso predvidene, čeprav so UN prilagodljivi in bi se učitelji zanje lahko odločili (Pavlin, 

2013; Repnik, 2012). Učitelji se za tovrstne teme ne odločajo iz različnih razlogov. 

Najpogostejši je mnenje učiteljev, da bi bila učna vsebina za učence pretežka. Prav tako 

pomemben razlog je pomanjkanje primerne opreme in materialov, s katerimi bi učitelji lahko 

izvajali učni proces. Primanjkuje tudi učiteljem razumljive literature, saj so sodobne 

znanstvene teme po večini predstavljene v tujejezičnem strokovnem gradivu, ki je učiteljem 

razrednega pouka nerazumljivo. Ravno zaradi tega imajo učitelji občutek nekompetentnosti 

za podajanje teh tem (Repnik, 2012). Ugotovili smo, da avtorji predlagajo nekaj načinov, ki 

bi lahko učitelje spodbudili, da bi se bolje informirali o novih znanstvenih spoznanjih, ki bi 

jih nato lahko prenesli v pouk naravoslovja.  

 

RV 2: Kako in v kolikšni meri učenci s pomočjo učnega gradiva o hidrogelih spoznajo in 

razumejo lastnosti hidrogelov in pojave, povezane z njimi?  

 

O 2: S pomočjo učnega gradiva učenci spoznajo in razumejo osnovne lastnosti hidrogelov 

ter pojave, povezane z njimi.  

 

Pavlin, Vaupotič in Čepič (2013) so predstavile raziskavo poznavanja tekočih kristalov med 

študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskava je bila podobna naši, saj so 

prav tako preverjali predznanje študentov o novi temi ter njihovo znanje po obravnavi 

učnega gradiva o tekočih kristalih. Študenti so v pisanje dobili test, s katerim so preverile 

njihovo znanje. Test so pisali trikrat. Prvič so avtorice raziskave preverile predznanje 

študentov, na katerem so v povprečju dosegli 24 % vseh točk. Ugotovile so, da so študenti 

že slišali za te materiale in da vedo, da se uporabljajo v raznovrstnih prikazovalnikih, vendar 

več o njihovih kemijskih in fizičnih lastnostih niso vedeli. Nato so bili študentje deležni 

laboratorijskih vaj, ki so temeljile na učnem gradivu o tekočih kristalih. Takoj po končanih 

vajah so študentje v povprečju dosegli 68 % točk. Ob koncu semestra so ponovno pisali test, 

pri katerem so dosegli povprečno 64 % točk. Z raziskavo so ugotovili, da študenti vedo nekaj 

o tekočih kristalih ter da lahko svoje znanje o tej temi še nagradijo, in sicer z izobraževanjem 

na podlagi eksperimentalnega dela ali z neposrednim rokovanjem s tekočimi kristali (prav 

tam).  

 

Da bi ugotovili, ali se lahko učenci s pomočjo pripravljenega učnega gradiva naučijo kaj 

novega o hidrogelih, smo njihovo znanje pred in po obravnavi preverili z anketnim 

vprašalnikom. Anketni vprašalnik vsebuje 8 nalog, od tega naloge številka 5, 7 in 8 vsebujejo 

dodatna podvprašanja. Naloge so nižjih taksonomskih ravni zaradi specifičnosti tematike, ki 

niso del UN za predmet NIT. V prejšnjem poglavju (3.2.4) smo predstavili rezultate, ki smo 

jih pridobili z anketnim vprašalnikom, izjave učencev, ki smo jih pridobili po koncu učne 

enote ter analize intervjujev z izbranimi učenci. Z analizo in primerjavo nalog obeh anketnih 

vprašalnikov smo ugotovili, da so učenci s pomočjo učnega gradiva pridobili novo znanje o 

hidrogelih in njihovih najpomembnejših lastnostih. Ob ponovnem reševanju anketnega 
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vprašalnika so vedeli, da je najpomembnejša lastnost hidrogelov absorpcija vode, da 

prepuščajo svetlobo in da je gostota kroglice hidrogela večja od gostote vode, zato kroglica 

v njej potone. Učenci so znali našteti tudi različne izdelke, ki so narejeni iz hidrogelov (slika 

67). S slike 100 (poglavje 3.2.4.1) je razvidno, da vsi učenci skupaj pri 1. reševanju v 91 % 

niso podali odgovora na vprašanje oz. naloge niso rešili. Pri nalogah, ki so jih rešili, so v 

večini učenci le obkrožili podane odgovore, ki jih kasneje niso znali argumentirati. Pri 

ponovnem reševanju so dosegli zelo dobre rezultate. V povprečju so pravilno rešili 84 % 

nalog z anketnega vprašalnika. Kasneje smo z izbranimi učenci izvedli še intervjuje, na 

podlagi katerih smo izvedeli, da pri 1. reševanju vprašalnika niso zapisali odgovorov, saj 

hidrogelov niso poznali. Pri ponovnem reševanju so imeli občutek, da so znali ustrezno rešiti 

vse naloge. Povedali so nam, da imajo občutek, da bi o hidrogelih lahko podučili osebe, ki 

o teh materialih ničesar ne vedo. Podobno so storili doma, ko so ponovili nekatere poskuse, 

ki smo jih izvedli pri pouku.  

 

RV 3: Kako načrtovati aktivnosti s hidrogeli, da dosežemo cilje iz UN za NIT?  

 

O 3: Da bi dosegli cilje iz UN za NIT, se je potrebno načrtovanja lotiti postopno. Najprej 

moramo vedeti, katere učne cilje bi radi dosegli ter kakšno je predznanje učencev. Nato 

načrtujemo aktivnosti, ki jih prilagodimo željenim ciljem in razvojni stopnji učencev.  

 

V poglavju 3.1 smo natančno predstavili celotno učno gradivo o hidrogelih, ki smo ga 

pripravili za učence. Pred načrtovanjem smo najprej prebrali literaturo o hidrogelih in 

pridobili informacije o njihovih lastnostih. Na podlagi tega smo si iz UN za NIT izbrali učne 

cilje, ki bi jih lahko dosegli pri poskusih s kroglicami za vrtnarjenje. Zatem smo se odločili, 

kakšno učno obliko in metodo dela bomo uporabili za podajanje učne vsebine. Odločili smo 

se za eksperimentalno metodo, saj so v tem primeru kljub pripravljenim dejavnostim učenci 

skoraj ves čas aktivni. Za posredovanje navodil smo se zaradi števila učencev odločili za 

frontalno obliko dela, med opravljanjem poskusov pa so učenci delali v parih ali trojicah. Pri 

tej obliki dela so bili vsi učenci aktivni, hkrati so si pri delu lahko pomagali in diskutirali. 

Ko smo se odločili za učne metode in oblike dela, smo pripravili zamisli za aktivnosti, ki 

smo jih nato poskušali izvesti. V zadnji fazi smo se odločili za izbrane aktivnosti, ki smo jih 

opisali v poglavju 3.1.3. Na koncu smo oblikovali še učne priprave za učne ure, ki smo jih 

izvedli na izbrani OŠ.  

 

Za NIT je zelo pomembno eksperimentalno delo. Poznamo več vrst poskusov, kot so: 

''demonstracijski poskusi, interaktivni poskusi, laboratorijski poskusi, poskusi pri 

projektnem delu, domači poskusi in poskusi za popularizacijo znanosti,'' ki smo jih 

podrobneje opisali v poglavju 2.4.1 (Planinšič, 2010, str. 13). S poskusi lahko učitelj učence 

spodbudi k aktivnemu razmišljanju med poukom. Spodbuja ''napovedi, diskusijo, kritično 

razmišljanje, analizo alternativnih razlag ter razmišljanje o lastnem učenju'' (prav tam). V 

UN za NIT (2011) je posebej izpostavljeno, naj učenci naravoslovne vsebine spoznavajo 

preko izkustvenega učenja, saj bodo tako bolj motivirani za delo in učenje. Pavlin (2011) je 

zapisala, da učenci radi delajo v skupinah, ker se pri tem počutijo svobodnejše. Prav tako se 

z učenjem preko eksperimentalnega dela lažje učijo in si bolje zapomnijo učno vsebino. Zato 

v učnem gradivu o hidrogelih predvidevamo eksperimentalno delo, saj je hidrogele in 

njihove lastnosti možno spoznati preko poskusov, hkrati pa lahko učencem ponudimo 

možnosti za samostojno načrtovanje poštenega poskusa. Razumevanje poštenega poskusa je 

pomembno zato, ker poskusi vsebujejo določene spremenljivke in konstante. Če jih 

razumemo in med seboj povežemo, nas takšno razmišljanje pripelje do pravilnejših 

zaključkov kot razmišljanje po ''zdravi pameti'' (Krnel, 2006). Ker smo pri naši raziskavi 
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učencem ponudili raziskovanje hidrogelov preko eksperimentalne učne metode, so bili med 

raziskovanjem aktivni in motivirani za delo. S tem smo povečali situacijski interes, kar 

pomeni, da smo vzbudili interes tudi tistim učencem, ki prvotno niso bili zainteresirani za 

delo s hidrogeli. Po prvi učni uri smo jih prosili, naj nam napišejo, kaj jih o hidrogelih zanima 

(tabela 3), saj smo želeli ustreči njihovim željam in jih vključiti v postopek načrtovanja. Na 

ta način so morali razmišljati o hidrogelih ter o tem, kaj bi radi raziskali; hkrati pa smo jim 

vzbudili občutek vključenosti v načrtovanje raziskave, kar je povečalo njihovo motiviranost 

za delo. Prav tako smo jih po vsaki zaključeni učni uri prosili za povratno informacijo (slike 

101–103 in tabela 4), na podlagi katere smo izvedeli, kaj jim je bilo pri učnih urah všeč ter 

kaj bi lahko še spremenili oz. prilagodili glede na potrebe učencev. Na podlagi teh izjav smo 

pripravili še krajše aktivnosti, ki smo jih pokazali izbranim učencem, s katerimi smo nato 

izvedli intervjuje. Na podlagi primerjave rešitev anketnih vprašalnikov, izjav vseh učencev 

ter opravljenih intervjujev z izbranimi učenkami (ki so predstavljeni v poglavju 3.2.4) lahko 

trdimo, da je gradivo primerno za 4. razred OŠ, saj so učenci brez večjih težav sledili 

načrtovanemu programu. Prav tako so se preko eksperimentiranja zabavali in veliko naučili.  
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4 ZAKLJUČEK  

V magistrskem delu smo obravnavali temo, ki se je nanašala na hidrogele pri pouku. Namen 

magistrskega dela je bil sprva pregledati UN za NIT ter ugotoviti, ali je obravnava sodobnih 

znanstvenih tem v OŠ na razredni stopnji sploh možna. Na podlagi ugotovitev smo osnovali 

učno gradivo za delo s hidrogeli ter spoznali, da učenci poznajo hidrogele in njihove 

lastnosti. V delu smo za učitelje dodali predloge, kako hidrogele uporabljati in kje najti 

dodatno gradivo in literaturo tako za njihovo izobraževanje kot za učence. Pri oblikovanju 

učnega gradiva o hidrogelih smo si pomagali z različno literaturo in poskusi, ki smo jih našli 

na spletu. Učno gradivo je zasnovano tako deskriptivno kot slikovno. Učitelj si z njim lahko 

pomaga tako, da gradivo preuči, preizkusi podane eksperimente in jih predstavi učencem. 

Delu smo priložili tudi učne priprave, ki so učitelju lahko v pomoč pri pripravi pedagoškega 

procesa. Prav tako smo pripravili tudi učne liste, s katerimi si lahko pomaga pri predstavitvi 

učne vsebine v razredu. 

 

Da smo preverili učinkovitost in zahtevnost učnega gradiva, smo ga preizkusili na učencih 

4. razreda izbrane OŠ. Zanimalo nas je, kako uspešni bodo učenci pri reševanju anketnih 

vprašalnikov pred in po vpeljavi učne vsebine. Ugotovili smo, da učenci o hidrogelih pred 

vpeljavo niso vedeli ničesar. Po vpeljavi so bili rezultati bistveno boljši, kar pomeni, da je 

učno gradivo ustrezno in ne prezahtevno. Na koncu smo z izbranimi učenci naredili tudi 

intervjuje – želeli smo namreč izvedeti, kakšen je njihov odnos do pouka naravoslovja in 

dobiti povratno informacijo o učnih urah, ki smo jih izvedli.  

 

 Ključne ugotovitve  

Na podlagi pregledane literature in izvedene raziskave smo ugotovili, da:  

‒ je UN za NIT dovolj fleksibilen in da učiteljem omogoča obravnavo sodobnih 

znanstvenih tem in materialov (poglavji 2.1.1 in 2.2).  

‒ učence zanimajo znanstvene novosti, vendar se lahko o njih učijo le samostojno, saj 

se teh tem v šolah ne obravnava (poglavje 2.2.1).  

‒ hidrogelov ne poznajo le učenci, temveč tudi študenti (poglavji 2.2.1 in 3.2.4.1).  

‒ učenci lahko spoznajo hidrogele ter njihove lastnosti preko eksperimentalne oblike 

dela (poglavja 2.4, 3.1.3 in 3.2.4.1).  

‒ s pripravljenim učnim gradivom o hidrogelih lahko dosežemo učne cilje iz UN za 

NIT (poglavji 3.1.3 in 3.2.4.1).  

‒ pred obravnavo učne vsebine učenci hidrogelov ne poznajo. Po obravnavi hidrogelov 

pri pouku učenci v veliki večini ustrezno odgovarjajo na vprašanja nižjih 

taksonomskih ravni (poglavje 3.2.4.1).  

‒ je bilo učencem všeč spoznavati hidrogele preko eksperimentalne oblike dela ter 

samostojno rokovanje z njimi (poglavje 3.2.4.2, slike 101–103).  

‒ bi učenci radi še dodatno raziskali izdelke, narejene iz hidrogelov (poglavje 3.2.4.2, 

tabela 3).  

‒ so učenci na podlagi pripravljenega učnega gradiva izvedeli vse, kar jih je o 

hidrogelih zanimalo, saj so deloma vplivali na njegovo načrtovanje (poglavje 3.2.4.2, 

tabela 4 in poglavje 3.2.4.3).  

‒ so učenci doma samostojno izvedli poskuse s kroglicami hidrogela, ki smo jim jih 

razdelili (poglavji 3.2.4.3 in 6.2.2.1).  
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Cilja C 1: Zasnovati in izvesti preproste eksperimente s hidrogeli in C 2: Zasnovati 

interdisciplinarno gradivo s področja fizike in kemije o hidrogelih za učence 4. razreda, 

izvesti posamezne učne enote in evalvirati gradivo smo dosegli. Pri načrtovanju učnega 

gradiva smo imeli težave, ki so se nanašale na literaturo v slovenskem jeziku, na časovni 

obseg dejavnosti in na zahtevnost nalog posameznih poskusov. Pri izvajanju raziskave v šoli 

smo naleteli na težave zaradi nepoznavanja učencev, časovne stiske, zbiranja podatkov z 

anketnimi vprašalniki, napačnega razumevanja navodil in nenatančne izvedbe poskusov. 

Vprašanja pri nalogi Tekočinski stolpci (poglavje 3.1.3.5) bi bilo potrebno preoblikovati, saj 

je naloga kompleksna in primernejša za višje razrede OŠ. Glede na to, da veliko učencev pri 

prvem reševanju anketnega vprašalnika niso poznali odgovorov na vprašanja, bi jim pri 

nalogah lahko ponudili odgovor Ne vem., s katerim bi se mogoče izognili naključnemu 

odgovarjanju.  

 

Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti, ker je bil v raziskavo vključen le en razred z 18 

učenci. Omenjeno nakazuje na potrebnost raziskave na večjem vzorcu učencev ter morebitno 

ponovitev raziskave z učenci nižjih in višjih razredov OŠ.  

 

 Smernice za nadaljnje delo  

V raziskovalnem delu smo opisali in predstavili učno gradivo za delo s kroglicami hidrogela 

v OŠ, in sicer na razredni stopnji. S tem smo pokazali, da z ustrezno predstavitvijo teh 

sodobnih pametnih materialov učenci lahko črpajo znanje ne glede na njeno zahtevnost. 

Učitelji, ki bi želeli v pouk vključiti spoznavanje hidrogelov, bi si pri načrtovanju lahko 

pomagali s poskusi, ki smo jih predstavili v poglavju 3.1.3. Seveda je možno, glede na starost 

in predznanje učencev, uporabiti tudi gradiva drugih avtorjev, ki smo jih na kratko 

predstavili v poglavju 2.6. Kljub temu da lahko učitelji uporabljajo že obstoječe gradivo, se 

morajo vseeno poglobiti v študij strokovne literature in poenostaviti znanstvene ugotovitve 

za osnovnošolski nivo.  

 

Dovolj bi bilo, če učencem priskrbimo hidrogel v različnih oblikah, da ga lahko spoznajo 

sami. Učitelj lahko vodi skupno diskusijo o tem, kako so raziskali material ter do kakšnih 

ugotovitev so prišli. Ne glede na način uporabe hidrogela verjamemo, da bi učenci v vseh 

primerih najverjetneje uživali v odkrivanju lastnosti le-teh, saj so ti materiali zanimivi tako 

za mlajše kot za starejše generacije. Na tem področju so že naredili nekaj raziskav, npr. 

Globokar (2016) je osnoval poskuse, ki so jih preizkusili učenci 5. razredov OŠ, Pavlin 

(2015b; Pavlin in Čepič, 2017) pa je pri študentih Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 

ugotavljala, kakšno je njihovo poznavanje hidrogelov.  

 

Na podlagi pregleda literature smo ugotovili, da so hidrogeli na sobni temperaturi za razliko 

od zamrznjenih dobro raziskani. Predlagamo, da z učenci še raziščemo: zakaj kroglice 

hidrogela, ki so absorbirale vodo, počijo, če jih zamrznemo? Zakaj kroglice hidrogela počijo, 

če so v vodi z večjo koncentracijo soli? Znanost že pozna odgovore na ta vprašanja, mi pa 

tega z učenci nismo še podrobneje raziskali.  

 

Pripravili bomo učno gradivo, pri katerem bi delali eksperimente z uporabo hidrogelov v 

drugih oblikah, npr. prah iz plenic (agrogel). Lahko bi zasnovali poskuse, pri katerih bi 

izdelke hidrogela izpostavili različnim okoljem, npr. gel za lase v suhem ali mokrem okolju, 

korekcijske leče v vodi ali v izredno hladnem prostoru. Kroglice za vrtnarjenje bi lahko 

uporabili tudi pri drugih učnih predmetih, npr. pri matematiki, likovni umetnosti ali 
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slovenščini pri opismenjevanju. Možnosti za uporabo in predstavitev hidrogelov je veliko, 

vse je le odvisno od učiteljev, če se bodo odločili za poglobitev in uporabo.  

 

Pri pripravi novega učnega gradiva bi bilo smiselno, da bi bile naloge raznolike in da od 

učencev ne bi zahtevale preveč pisanja, saj jih to moti pri raziskovanju hidrogelov. Naloge 

naj bodo primerne za njihovo razvojno stopnjo in njihovo predznanje. V našem gradivu se 

je izkazalo, da je bil poskus Tekočinski stolpci za učence prezahteven.  

 

Prav tako bomo raziskali spontano samostojno raziskovanje hidrogelov. Na tej točki bi bilo 

zanimivo izvedeti, kje so učenci oz. raziskovalci izvedeli za hidrogele ter katero vrsto 

hidrogelov so raziskali. Pri istih poskusih bi lahko uporabili različne hidrogele, npr. prah iz 

otroških plenic, kroglice hidrogela za vrtnarjenje, gel za lase. Na ta način bi lahko ugotovili, 

kako se različni hidrogeli, ki jih uporabljamo vsak dan, razlikujejo med seboj.  
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http://www.nationalstemcentre.org.uk/dl/afd1ff8955be01c6f4cbe7e59266742b6fc9feee/8567-catalyst_18_1_335.pdf
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6 PRILOGE  

 Učne priprave in pripadajoči delovni listi 

V tem poglavju so učne priprave o hidrogelih za posamezne učne ure, ki smo jih izvedli na 

OŠ. Vsaka priprava vsebuje učno gradivo za učence in učno gradivo z rešitvami, ki je 

namenjeno učiteljem.  

 

 Učna priprava o hidrogelih pri predmetu naravoslovje in tehnika (ura 1) 

Učitelj  

Datum:  Razred: 4.  Zaporedna ura: 1.  

Učna tema: snovi, sile in gibanja  Učna enota: razvrščanje snovi in njihove lastnosti 

Učni cilji Učenci:  

‒ povedo, da hidrogeli vpijejo vodo;  

‒ prikažejo, da hidrogeli zadržijo vodo tudi pod povečanim tlakom;  

‒ pojasnijo, da se hidrogele zaradi njihove lastnosti zadrževanja vode pod povečanim 

tlakom uporablja v otroških plenicah in higienskih vložkih;  

‒ uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusa.  

Ključne besede hidrogeli, absorpcija tekočine 

Učne oblike frontalna, individualna 

Učne metode metoda pogovora, poslušanja, pisanja, opazovanja, delo s kroglicami hidrogela 

Pripomočki kroglice hidrogela, papirnati listi, pisalo, drsnice  

Literatura Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno 10. 1. 2015, s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljen

i_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf.  

Opombe Pouk poteka v matični učilnici.  

 
POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL: 5 minut 

Učencem razdelim kroglice hidrogela. Vsak dobi svoji kroglici. Kroglice niso primerne za uživanje, zato jih 

ne dajajte v usta. Kakšni sta kroglici na otip? Manjša je suha in trda, večja pa mokra in mehka. Iz majhne 

nastane velika, če jo damo v vodo. Kaj menite, iz kakšnega materiala sta kroglici? Danes bomo spoznali 

material hidrogel.  

OSREDNJI DEL: 30 minut 

Kaj so hidrogeli? Hidrogeli so sodobni ''pametni'' materiali, katerih glavna lastnost je absorpcija tekočin. 

Kaj mislite, da pomeni beseda absorpcija? To pomeni, da lahko ti materiali vpijejo vodo, kot npr. gobe in 

spužve. Njihova posebna lastnost je, da lahko tudi pod povišanim tlakom vodo zadržijo. Omenila sem, da so 

hidrogeli sodobni materiali. Ali veste, kakšni materiali so to? To so materiali, ki so jih znanstveniki odkrili 

šele pred kratkim in jih še vedno preučujejo, ker o njih še ne vedo vsega. Kaj menite, da so ''pametni'' 

materiali? Hidrogele imenujemo ''pametni'' ali ''inteligentni'' materiali, ker lahko reagirajo na številne 

okoljske vplive, npr. ob spremembi pH (to pomeni, da se spremenijo v bolj ali manj kislih okoljih), ob 

spremembi temperature, ob spremembi koncentracije soli (spremenijo se v okoljih z več ali manj soli), ob 

spremembi električnega polja in zvoka.  

 

Kroglica absorbira oz. vpije vodo in jo v sebi zadrži. Kot sem že povedala, vodo zadrži tudi pod povišanim 

tlakom. Lahko poskusite povišati tlak na svojih kroglicah tako, da jih stisnete med prsti (poskus Kroglica 

hidrogela, poglavje 3.1.3.1). Pazite, da jih ne boste stiskali preveč, da ne bodo razpadle. Ali je iz kroglic 

pritekla voda tako kot takrat, ko stisnete gobo ali spužvo? Ne, voda je ostala v kroglicah. 

 

Kaj menite, kateri izdelki so narejeni iz teh materialov? Ali kdo pozna odgovor? Prepričana sem, da ste se 

vsi že srečali s temi materiali, vendar tega niste vedeli. Ko ste bili še dojenčki, ste vsi uporabljali plenice. 

Glavna sestavina plenic je prah hidrogela, ki lahko vpije tekočino, ki jo otrok odvaja. Hidrogel se nahaja 

tudi v gelih za lase, tekočih milih in šamponih, kontaktnih lečah, kroglicah za rastline – to so te, ki jih imate 

sedaj v rokah – pa tudi v vsadkih za povečavo prsi, v obližih in povojih. Uporabljajo se pri okoljevarstvu. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
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Pomembni so tisti, ki lahko namesto vode vpijejo nevarna olja, ki so se razlila, npr. v morju. Obstaja tudi 

gel, ki se pomeša z vodo in se ga nato lahko nanese po objektih in živih bitjih, ki jih želimo zavarovati pred 

požari. Prah hidrogela zelo hitro vpije vodo, in ker je poln vode, ogenj ne more priti do npr. lesa.  

 

Kaj menite, koliko časa morajo biti majhne kroglice v vodi, da postanejo velike? Verjetno vas zanima tudi, 

koliko časa morajo biti kroglice v vodi, da postanejo tako velike (pokažem največje kroglice), zato bomo 

naredili nekaj poskusov, da boste lahko raziskali, koliko časa je potrebnega, da kroglice vpijejo vodo. 

Naredili bomo tudi nekaj drugih zanimivih poskusov, da boste lahko bolje spoznali te zanimive materiale.  

ZAKLJUČNI DEL: 10 minut 

Ali vas v zvezi s hidrogeli zanima še kaj drugega? Predlagam, da svoje predloge zapišete na liste papirja, 

da jih bom prebrala in poskušala realizirati. Razdelim liste in jih poberem, ko končajo.  

 

Učence prosim, naj vrnejo kroglice.  

 

 Učna priprava o hidrogelih pri predmetu naravoslovje in tehnika (uri 2 in 3)  

Učitelj  

Datum:  Razred: 4.  Zaporedni uri: 2. in 3.  

Učna tema: snovi, sile in gibanja Učna enota: razvrščanje snovi in premikanje 

Učni cilji Učenci:  

‒ vedo, da hidrogeli za rastline, ki jih uporabljajo, vpijejo vodo;  

‒ pojasnijo, da se hidrogele zaradi njihove lastnosti vpijanja vode in vodnih raztopin 

uporablja v otroških plenicah, higienskih vložkih, kroglicah za rastline in obližih;  

‒ izvedo, da različni hidrogeli vpijajo različne tekočine;  

‒ vedo, da kroglice hidrogela potonejo v vodi zato, ker imajo večjo gostoto od vode;  

‒ zasnujejo poskus, pri katerem uporabijo vnaprej določene pripomočke;  

‒ uporabljajo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusov.  

Ključne besede hidrogeli, absorpcija tekočin, gostota 

Učne oblike frontalna, individualna, delo v skupinah  

Učne metode metoda eksperimentalnega dela, poslušanja, opazovanja, pisanja 

Pripomočki majhne in velike kroglice hidrogela, kozarci, različne tekočine (voda, mleko, olje, kis, sadni 

sirup, med, kokakola, tekoči detergent), listi, učni listi, kljunasta merila 

Literatura Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno 10. 1. 2015, s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/

UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf.  

Opombe Pouk poteka v matični učilnici. Vnaprej pripravim kroglice hidrogela, ki so različno dolgo 

absorbirale vodo. 

 
POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL: 5 minut 

Ponovim, kar smo o hidrogelih že povedali. Prejšnjo uro smo govorili o hidrogelih. Kdo se spomni, kaj so 

hidrogeli? Kje se uporabljajo? Kaj je njihova najpomembnejša lastnost?  

OSREDNJI DEL: 80 minut 

Danes bomo imeli dve učni uri skupaj. Naredili bomo nekaj poskusov, na podlagi katerih boste lahko odkrili 

zanimive lastnosti hidrogelov. Vsak od vas bo dobil učni list (priloga 6.1.3), ki ga bo moral sproti reševati, na 

koncu pa bomo naloge preverili (priloga 6.1.4). Poskuse boste delali v skupinah. Če boste naleteli na težave ali 

če česa ne boste razumeli, me vprašajte in vam bom pomagala. Vzemite svinčnike, vse ostalo pa pospravite in se 

razporedite v skupine. Vsem razdelim učne liste.  

 

Izvajali boste različne poskuse. Sledite navodilom na učnih listih. Preden pričnemo z delom, vas zopet opozarjam, 

da kroglic ne dajete v usta, ker niso užitne. Preberemo navodila 1. poskusa in pričnemo z delom.  

 

1. poskus (Nabrekanje kroglic hidrogela, poglavje 3.1.3.2): Vsaka skupina dobi kozarce z vodo in 

določenima tekočinama (voda, mleko, kokakola, med, kis, olje, sadni sirup, tekoči detergent) in 6 

barvastih kroglic hidrogela. Kroglice spustijo v tekočino in vsakih 15 minut izmerijo njihove premere 

in mere zapišejo v preglednice na učnih listih. Sproti izpolnjujemo še preglednico na tabli. Pri dodatni 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
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nalogi vsak dan izmerijo premer velike kroglice in rezultate zapišejo v preglednice na učnih listih. Za 

poskus je predvidenih 25 minut.  

2. poskus (Potapljanje, poglavje 3.1.3.3): Kroglice, ki so bile v različnih tekočinah (vodi, mleku, medu, 

olju, kisu, kokakoli, sadnemu sirupu, tekočemu detergentu), spustijo v kozarec z vodo in odgovorijo na 

vprašanja. Za poskus je predvidenih 15 minut. 

3. poskus (Raznobarvne tekočine, poglavje 3.1.3.4): Zasnujejo poskus Raznobarvne tekočine in odgovorijo 

na vprašanja. Kroglice z različnimi premeri spustijo v različne tekočine (vodo, mleko, med, olje, kis, 

kokakolo, sadni sirup, tekoči detergent) in odgovorijo na vprašanja. Za poskus je predvidenih 20–25 

minut. 

 

Učenci pričnejo s 1. poskusom, med vmesnim čakanjem izvedejo še ostale poskuse ter odgovorijo na vprašanja.  

Preverimo rešitve učnih listov (priloga 6.1.4). Odgovore, ki so jim delali težave, dodatno razložim.  

ZAKLJUČNI DEL: 5 minut 

Sta vam bili učni uri všeč? Kaj vas o hidrogelih še zanima? Prosim, da na liste zapišete, kaj vse vam je bilo všeč 

in kaj vas o hidrogelih še zanima. Razdelim liste in jih poberem, ko končajo.  

 

 Učni list za delo s hidrogeli (uri 2 in 3) 

1. poskus: Nabrekanje kroglic hidrogela 

Pripomočki:  

• 3 kozarci, 
• 6 barvastih kroglic hidrogela, ki niso vpile tekočine,  

• štoparica,  

• kljunasto merilo, 

• velike barvne kroglice hidrogela, ki niso vpile tekočine, 

• tekočine (voda, med, mleko, olje, kis, sadni sirup, kokakola, tekoči detergent). 

 

Navodila:  

‒ Na učnem listu reši nalogo 1 in 2.  

‒ Vzemi 3 kozarce in 6 kroglic hidrogela.  

‒ V en kozarec nalij vodo do oznake.  

‒ V druga dva kozarca do oznake nalij dve poljubni tekočini (voda, mleko, olje, kis, sadni sirup, kokakola 

ali tekoči detergent).  

‒ V vsak kozarec spusti dve barvasti kroglici.  

‒ Vsakih 15 minut iz tekočin vzemi kroglice in jim s kljunastim merilom izmeri premere.  

‒ Meritve zapiši v preglednico na učnem listu.  

‒ Reši preostale naloge na učnem listu.  

 

Rezultati:  

Preglednica 1: Meritve premerov kroglic hidrogela v različnih tekočinah po določenem času  

Čas [min] 

Premer  

kroglice [mm]  

0 15 30 45 60 75 90 105 120 

Voda          

Med           

Mleko           

Olje           

Kis           

Sadni sirup           

Kokakola          
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Tekoči detergent           

 

Naloge:  

1. Kaj meniš, koliko časa bodo morale biti kroglice v posamezni tekočini, da bodo postale tako velike, 

kot je barvasta kroglica, ki si jo dobil na začetku?  

• Kroglica v vodi: __________________. 

• Kroglica v medu: _________________. 

• Kroglica v mleku: _________________. 

• Kroglica v olju: ___________________. 

• Kroglica v kisu: ___________________. 

• Kroglica v sadnem sirupu: ___________. 

• Kroglica v kokakoli: _______________. 

• Kroglica v tekočem detergentu: ______________. 

 

2. Koliko merijo premeri kroglic na začetku poskusa? ___________________ 

 

3. Kaj se je med poskusom zgodilo s kroglicami v tekočinah? Ali se je njihov premer ves čas povečeval 

enakomerno?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Koliko časa so morale biti kroglice v posamezni tekočini, da so postale tako velike, kot je barvasta 

kroglica, ki si jo dobil na začetku poskusa?  

• Kroglica v vodi: __________________. 

• Kroglica v medu: _________________. 

• Kroglica v mleku: _________________. 

• Kroglica v olju: ___________________. 

• Kroglica v kisu: ___________________. 

• Kroglica v sadnem sirupu: ___________. 

• Kroglica v kokakoli: _______________. 

• Kroglica v tekočem detergentu:_______________. 

 

5. Zakaj so kroglice vpile vodo različno hitro? Zakaj določene niso vpile vode? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

6. V poskusu smo ugotavljali, da kroglice hidrogela vpijajo tekočine. Kateri izdelki so narejeni iz 

hidrogela ravno zaradi te lastnosti?  

________________________________________________________________________________ 
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7. Kaj misliš, koliko časa kroglica vpija vodo, da postane tako velika, kot je velika kroglica s premerom 

30 mm?  

________________________________________________________________________________  

 

Dodatna naloga:  

Naslednje 4 dni boste skupaj naredili poskus z velikimi kroglicami hidrogela. Kot ste to počeli sedaj, boste 

tudi naslednje dni merili premer kroglice. Tako boste spremljali, kako hitro bo kroglica vpila vodo.  

 

Navodila:  

‒ Izmeri premer kroglice hidrogela in rezultat vpiši v preglednico na učnem listu.  

‒ Kroglice hidrogela daj v vodo.  

‒ Premer kroglice izmeri po pouku in meritev zapiši v preglednico.  

‒ Premer kroglice meri še nekaj dni pred in po pouku ter meritve zapiši v preglednico.  

 

Preglednica 2: Meritve premera velike kroglice po dnevih  

 Torek  Sreda  Četrtek  Petek  

Čas meritve 

Premer  

kroglice [mm] 

Pred 

poukom 

Po 

pouku 

Pred 

poukom 

Po 

pouku 

Pred 

poukom 

Po 

pouku 

Pred 

poukom 

Po 

pouku 

Velika kroglica v 

vodi  

        

 

2. poskus: Potapljanje  

Pripomočki:  

• kroglice hidrogela, ki so bile v različnih tekočinah (vodi, mleku, medu, olju, kisu, kokakoli, sadnem 

sirupu, tekočem detergentu), 

• kozarec z vodo . 

 

Navodila:  

‒ Reši 1. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi kozarec in vanj do oznake nalij vodo.  

‒ V kozarec spusti kroglico, ki je bila v določeni tekočini (vodi, mleku, medu, olju, kisu, kokakoli, sadnem 

sirupu, tekočem detergentu).  

‒ Opazuj, kaj se je zgodilo in reši 2. nalogo na učnem listu.  

 

Naloge:  

1. Kaj meniš, da se bo zgodilo s kroglicami, ko jih boš spustil v kozarec z vodo? Obkroži pravilen 

odgovor.  

a) Kroglice bodo potonile.  

b) Kroglice bodo priplavale na gladino.  

c) Kroglice bodo lebdele v vodi.  

 

2. Kaj se je zgodilo s kroglicami, ko si jih spustil v vodo? Obkroži pravilen odgovor.  

a) Nič se ni zgodilo.  

b) Kroglice so priplavale na gladino.  

c) Kroglice so lebdele v vodi.  
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Zakaj se je to zgodilo?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

3. poskus: Raznobarvne tekočine 

Pripomočki:  

• kozarci z različnimi tekočinami (vodo, mlekom, medom, oljem, kisom, sadnim sirupom, kokakolo, 

tekočim detergentom), 

• kroglica hidrogela, ki je vpila vodo, 

• kroglica hidrogela, ki ni vpila vode. 

 

Navodila:  

‒ Vzemi kozarec in vanj do oznake nalij eno izmed tekočin (vodo, mleko, med, olje, kis, sadni sirup, 

kokakolo, tekoči detergent).  

‒ Pripravi eno kroglico hidrogela, ki je vpila vodo, in eno, ki je ni.  

‒ Preberi naloge na učnem listu.  

‒ Zasnuj poskus in pri 1. nalogi na učnem listu napiši navodilo zanj.  

‒ Izvedi poskus.  

‒ Reši še preostale naloge na učnem listu. 

 

Naloge:  

1. Napiši navodila za izvedbo poskusa, pri katerem boš uporabil zgoraj navedene pripomočke. Pri 

osnovanju poskusa si lahko pomagaš s spodnjimi vprašanji, na katera moraš odgovoriti.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

2. V kateri tekočini sta obe kroglici potonili? 

________________________________________________________________________________ 

 

Zakaj sta kroglici v teh tekočinah potonili?  

________________________________________________________________________________ 

 

3. Na kateri tekočini sta obe kroglici plavali?  

________________________________________________________________________________ 

 

Zakaj sta kroglici plavali na teh tekočinah?  

________________________________________________________________________________ 

 

4. Ali se je v katerem primeru zgodilo, da je ena kroglica potonila, druga pa plavala tik pod gladino 

tekočine? V kozarcih s katerimi tekočinami se je to zgodilo?  

________________________________________________________________________________ 

 

5. Dopolni besedilo.  

Kroglice, ki so ____________ imajo večjo gostoto od gostote tekočine. Kroglice, ki so 

_______________, imajo podobno gostoto, kot jo ima tekočina. Kroglice, ki so _______________, 

pa imajo manjšo gostoto od gostote tekočine.  

Pri poskusu smo ugotovili, da imajo kroglice, ki niso vpile vode, _______________ gostoto od tistih, 

ki so vpile vodo. To smo ugotovili iz primera, ko smo jih dali v kozarec 
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______________________________ in so kroglice, ki niso vpile vode ________________, kroglice, 

ki so vpile vodo pa so _________________________________________ tekočine.  

 

 Rešen učni list za delo s hidrogeli (uri 2 in 3) 

1. poskus: Nabrekanje kroglic hidrogela  

Pripomočki:  

• 3 kozarci, 
• 6 barvastih kroglic hidrogela, ki niso vpile tekočine,  

• štoparica,  

• kljunasto merilo, 

• velike barvne kroglice hidrogela, ki niso vpile tekočine, 

• tekočine (voda, med, mleko, olje, kis, sadni sirup, kokakola, tekoči detergent). 

 

Navodila:  

‒ Na učnem listu reši nalogo 1 in 2.  

‒ Vzemi 3 kozarce in 6 kroglic hidrogela.  

‒ V en kozarec nalij vodo do oznake.  

‒ V druga dva kozarca do oznake nalij dve poljubni tekočini (vodo, mleko, olje, kis, sadni sirup, med, 

kokakolo ali tekoči detergent).  

‒ V vsak kozarec spusti dve barvasti kroglici.  

‒ Vsakih 15 minut iz tekočin vzemi kroglice in jim s kljunastim merilom izmeri premere.  

‒ Meritve zapiši v preglednico na učnem listu.  

‒ Reši preostale naloge na učnem listu.  

 

Rezultati:  

Preglednica 1: Meritve premerov kroglic hidrogela v različnih tekočinah po določenem času  

Čas [min] 

Premer  

kroglice [mm]  

0 15 30 45 60 75 90 105 120 

Voda 2,5  6  8 9 10,5 11 11 11 11 

Med  2,5 2,5  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Mleko  2,5 4  5 6 6 7 8 8 8 

Olje  2,5 2,5  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Kis  2,5 4  4 5 5 5 5,5 5,5 6 

Sadni sirup  2,5 3  3 3 3  3 3  3 3 

Kokakola 2,5 5  6 6,5 7 8 8,5 8,5 9 

Tekoči detergent  2,5 4 5 5 6 6 7 7 7 

 

Naloge:  

1. Kaj meniš, koliko časa bodo morale biti kroglice v posamezni tekočini, da bodo postale tako velike, 

kot je barvasta kroglica, ki si jo dobil na začetku?  

• Kroglica v vodi: Možni so različni odgovori. 

• Kroglica v medu: Možni so različni odgovori. 

• Kroglica v mleku: Možni so različni odgovori. 

• Kroglica v olju: Možni so različni odgovori. 
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• Kroglica v kisu: Možni so različni odgovori. 

• Kroglica v sadnem sirupu: Možni so različni odgovori. 

• Kroglica v kokakoli: Možni so različni odgovori.  

• Kroglica v tekočem detergentu: Možni so različni odgovori. 

 

2. Koliko merijo premeri kroglic na začetku poskusa? 2,5 mm.  

 

3. Kaj se je med poskusom zgodilo s kroglicami v tekočinah? Ali se je njihov premer ves čas povečeval 

enakomerno?  

Nabrekale so, vendar ne enako hitro.  

 

4. Koliko časa so morale biti kroglice v posamezni tekočini, da so postale tako velike, kot je barvasta 

kroglica, ki si jo dobil na začetku poskusa?  

• Kroglica v vodi: 135 min. 

• Kroglica v medu: se ne poveča. 

• Kroglica v mleku: po 90 min se poveča, vendar le do velikosti 8 mm. 

• Kroglica v olju: se ne poveča.  

• Kroglica v kisu: po 120 min se poveča, vendar le do velikosti 6 mm. 

• Kroglica v sadnem sirupu: po 15 min se poveča, vendar le do velikosti 3 mm. 

• Kroglica v kokakoli: po 120 min se poveča, vendar le do velikosti 9 mm. 

• Kroglica v tekočem detergentu: po 90 min se poveča, vendar le do velikosti 7 mm. 

 

5. Zakaj so kroglice vpile vodo različno hitro? Zakaj določene niso vpile tekočine?  

Hidrogeli vpijajo vodo. Ostale tekočine imajo različno vsebnost vode in druge lastnosti, zato so jih 

kroglice vpijale različno hitro.  

 

6. V poskusu smo ugotavljali, da kroglice hidrogela vpijajo vodo. Kateri izdelki so narejeni iz hidrogela 

ravno zaradi te lastnosti?  

Kroglice hidrogela za rastline, otroške plenice, higienski vložki, obliži.  

 

7. Kaj misliš, koliko časa kroglica vpija vodo, da postane tako velika, kot je velika kroglica s premerom 

30 mm?  

Možni so različni odgovori.  

 

Dodatna naloga:  

Naslednje 4 dni boste skupaj naredili poskus z velikimi kroglicami hidrogela. Kot ste to počeli sedaj, boste 

tudi naslednje dni merili premer kroglice. Tako boste spremljali, kako hitro bo kroglica vpila vodo.  

 

Navodila:  

‒ Izmeri premer kroglice hidrogela in rezultat vpiši v preglednico na učnem listu.  



93 

 

‒ Kroglice hidrogela daj v vodo.  

‒ Premer kroglice izmeri po pouku in meritev zapiši v preglednico.  

‒ Premer kroglice meri še nekaj dni pred in po pouku ter meritve zapiši v preglednico.  

 

Preglednica 2: Meritve premera velike kroglice po dnevih  

Kroglice so si med seboj različne, zato so možne različne meritve.  

 Torek  Sreda  Četrtek  Petek  

Čas meritve 

Premer  

kroglice [mm] 

Pred 

poukom 

Po 

pouku 

Pred 

poukom 

Po 

pouku 

Pred 

poukom 

Po 

pouku 

Pred 

poukom 

Po 

pouku 

Velika kroglica v 

vodi  

        

 

2. poskus: Potapljanje  

Pripomočki:  

• kroglice hidrogela, ki so bile izpostavljene različnim tekočinam (vodi, mleku, medu, olju, kisu, 

kokakoli, sadnem sirupu, tekočem detergentu), 

• kozarec z vodo. 

 

Navodila:  

‒ Reši 1. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi kozarec in vanj do oznake nalij vodo.  

‒ V kozarec spusti kroglico, ki je bila v določeni tekočini (vodi, mleku, medu, olju, kisu, kokakoli, sadnem 

sirupu, tekočem detergentu).  

‒ Opazuj, kaj se je zgodilo in reši 2. nalogo na učnem listu.  

 

Naloge:  

1. Kaj meniš, da se bo zgodilo s kroglicami, ko jih boš spustil v kozarec z vodo? Obkroži pravilen 

odgovor. Možni so različni odgovori. 

a) Kroglice bodo potonile.  

b) Kroglice bodo priplavale na gladino.  

c) Kroglice bodo lebdele v vodi.  

 

2. Kaj se je zgodilo s kroglicami, ko si jih spustil v vodo? Obkroži pravilen odgovor.  

a) Kroglice so potonile.  

b) Kroglice so priplavale na gladino.  

c) Kroglice so lebdele v vodi.  

 

Zakaj se je to zgodilo?  

Kroglice so potonile zato, ker imajo večjo gostoto od vode.  

 

3. poskus: Raznobarvne tekočine 

Pripomočki:  

• kozarci z različnimi tekočinami (vodo, mlekom, medom, oljem, kisom, sadnim sirupom, kokakolo, 

tekočim detergentom),  

• kroglica hidrogela, ki je vpila vodo, 

• kroglica hidrogela, ki ni vpila vode. 

 

 



94 

 

Navodila:  

‒ Vzemi kozarec in vanj do oznake nalij eno izmed tekočin (vodo, mleko, med, olje, kis, sadni sirup, 

kokakolo, tekoči detergent).  

‒ Pripravi eno kroglico hidrogela, ki je vpila vodo, in eno, ki je ni.  

‒ Preberi naloge na učnem listu.  

‒ Zasnuj poskus in pri 1. nalogi na učnem listu napiši navodilo zanj.  

‒ Izvedi poskus.  

‒ Reši še preostale naloge na učnem listu. 

 

Naloge:  

1. Napiši navodila za izvedbo poskusa, pri katerem boš uporabil zgoraj navedene pripomočke. Pri 

osnovanju poskusa si lahko pomagaš s spodnjimi vprašanji, na katera moraš odgovoriti.  

Možni so različni odgovori.  

 

2. V kateri tekočini sta obe kroglici potonili? 

V vodi.  

 

Zakaj sta kroglici v teh tekočinah potonili?  

Zato, ker imata večjo gostoto od gostote tekočine.  

 

3. Na kateri tekočini sta obe kroglici plavali?  

Na medu.  

 

Zakaj sta kroglici plavali na teh tekočinah?  

Zato, ker imata manjšo gostoto od gostote tekočine. 

 

4. Ali se je v katerem primeru zgodilo, da je ena kroglica potonila, druga pa plavala tik pod gladino 

tekočine? V kozarcih s katerimi tekočinami se je to zgodilo?  

Na mleku, olju, kisu, kokakoli, sadnem sirupu in tekočem detergentu.  

 

5. Dopolni besedilo.  

Kroglice, ki so potonile, imajo večjo gostoto od gostote tekočine. Kroglice, ki so lebdele, imajo 

podobno gostoto, kot jo ima tekočina. Kroglice, ki so plavale tik pod gladino, pa imajo manjšo gostoto 

od gostote tekočine.  

Pri poskusu smo ugotovili, da imajo kroglice, ki niso vpile vode, večjo gostoto od tistih, ki so vpile 

vodo. To smo ugotovili iz primera, ko smo jih dali v kozarec napišejo en primer (z mlekom/z oljem/s 

kisom/s kokakolo/s sadnim sirupom/s tekočim detergentom) in so kroglice, ki niso vpile vode, 

potonile, kroglice, ki so vpile vodo, pa so plavale pod gladino tekočine.  

 

 Učna priprava o hidrogelih pri predmetu naravoslovje in tehnika (uri 4 in 5) 

Učitelj  

Datum:  Razred: 4.  Zaporedni uri: 4. in 5.  

Učna tema: snovi, sile in gibanja Učna enota: razvrščanje snovi in premikanje 

Učni cilji 

 

Učenci:  

‒ vedo, da različni hidrogeli vpijejo različne tekočine;  

‒ vedo, da kroglice hidrogela za vrtnarjenje vpijajo vodo;  

‒ pojasnijo, da kroglica, ki je vpila vodo, potone v olju in vodi zato, ker ima večjo 

gostoto od obeh tekočin; 

‒ pojasnijo, da kroglica, ki še ni vpila vode, potone v olju in se nato ustavi na plasti 

med oljem in vodo;  

‒ vedo, da kroglice hidrogela potonejo v vodi zato, ker imajo večjo gostoto od vode;  

‒ vedo, da kroglice hidrogela lebdijo v vodni raztopini sladkorja zato, ker imajo 

podobno gostoto;  
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‒ vedo, da kroglice hidrogela plavajo na vodni raztopini soli zato, ker imajo podobno 

gostoto;  

‒ opazijo in pojasnijo, da lahko skozi kroglico hidrogela preberejo besedilo;  

‒ opazijo in pojasnijo, da je besedilo, ki ga vidijo skozi kroglico hidrogela, povečano;  

‒ izvedo, da so iz hidrogelov zaradi njihove lastnosti prepuščanja svetlobe izdelane 

kontaktne leče;  

‒ opazijo in pojasnijo, da se kroglice hidrogela med vpijanjem vode spreminjajo;  

‒ vedo in pojasnijo, da kroglice hidrogela med vpijanjem vode postajajo večje;  

‒ opazijo in pojasnijo, da curek svetlobe prehaja skozi eno ali več kroglic hidrogela, 

ki so postavljene v ravno vrsto;  

‒ opazijo in pojasnijo, da se je curek svetlobe, s katerim smo posvetili skozi lok kroglic 

hidrogela, ''ukrivil''; 

‒ vedo, da so iz hidrogelov zaradi njihove lastnosti prepuščanja svetlobe izdelane 

kontaktne leče;  

‒ uporabijo veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju poskusov.  

Ključne besede hidrogeli, absorpcija tekočin, gostota, plovnost, prepustnost svetlobe 

Učne oblike frontalna, individualna, delo v skupinah 

Učne metode metoda eksperimentalnega dela, poslušanja, opazovanja, pisanja 

Pripomočki kroglice hidrogela, različne tekočine (voda, olje, med), kozarci, laserski kazalnik, učni 

listi, sol, sladkor, računalnik, projektor, čajna žlica 

Literatura Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno 10. 1. 2015, s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_

UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf.  

Opombe Pouk poteka v matični učilnici. Predhodno pripravim material za izvedbo poskusov. 

 

POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL: 10 minut 

Ponovimo, kar smo delali prejšnji učni uri. S poskusi smo ugotovili, da lahko kroglice hidrogela vpijejo vodo 

ter da v nekaterih tekočinah plavajo, v nekaterih pa potonejo.  

 

Med tednom ste merili, kako se je večala velika kroglica. Kaj ste ugotovili? Kakšne so bile meritve? Tudi 

danes bomo izmerili premer kroglice. Izmerimo premer kroglice in rezultate zapišemo. Premer kroglice 

moramo izmeriti še na koncu pouka, zato se bomo k tej nalogi še vrnili.  

 

Danes bomo izvedli nekaj poskusov v istih skupinah, kot ste bili prejšnji uri. Razdelila vam bom učne liste 

(priloga 6.1.6), na katere se podpišite.  

OSREDNJI DEL: 75 minut 

Preberemo navodila 1. poskusa. Pripravim pripomočke.  

 

1. poskus (Tekočinski stolpci, poglavje 3.1.3.5): V kozarec dajo med, olje in vodo. Vanj spustijo 

kroglico, ki je vpila vodo, in kroglico, ki ni vpila ničesar. Narišejo skice in odgovorijo na vprašanja. 

Opozorim jih, naj kozarcev ne premikajo, saj bo le tako poskus zagotovo uspel. Za poskus je 

predvidenih 15–25 minut. 

2. poskus (Lebdenje in plavanje, poglavje 3.1.3.6): V kozarce z vodo dodajo kroglice. Nato v en 

kozarec primešajo eno čajno žlico sladkorja, v drugega pa eno čajno žlico soli in odgovorijo na 

vprašanja. Za poskus je predvidenih 10 minut. 

3. poskus (Povečevalno steklo, poglavje 3.1.3.7): Vzamejo kroglico in jo držijo nad besedilom. Nato 

eno kroglico previdno prerežejo in polovico zopet držijo nad besedilom. Rešijo naloge na učnih 

listih. Za poskus je predvidenih 15 minut. 

4. poskus (Pod mikroskopom, poglavje 3.1.3.8): Ogledajo si fotografije (priloga) kroglic hidrogela, ki 

smo jih opazovali pod USB mikroskopom. Za poskus je predvidenih 10 ali 25 minut. 

5. poskus (Prepuščanje svetlobe, poglavje 3.1.3.9): Na kroglice posvetijo z laserskim kazalnikom in 

odgovarjajo na vprašanja. Preden pričnejo z delom, jih opozorim, naj si ne svetijo z laserskimi 

kazalniki v oči, ker jim to lahko poškoduje vid. Za poskus je predvidenih 20 minut. 

 

Skupaj preverimo naloge na učnem listu (priloga 6.1.7). Rešimo tudi dodatno nalogo s prejšnjega učnega 

lista. Še zadnjič izmerimo premer velike kroglice.  

ZAKLJUČNI DEL: 5 minut 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
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Ali so vam bili poskusi všeč? Ste o hidrogelih izvedeli to, kar ste želeli? Vas zanima še kaj v zvezi s temi 

zanimivimi materiali? 

 

 Učni list za delo s hidrogeli (uri 4 in 5) 

1. poskus: Tekočinski stolpci  

Pripomočki:  

• kozarec, 

• med, olje, voda,  

• kroglica hidrogela, ki je vpila vodo. 

• kroglica hidrogela. 

 

Navodila: 

‒ Vzemi kozarec.  

‒ V isti kozarec nalij za približno dva prsta medu, olja in vode.  

‒ Reši 1. nalogo na učnem listu. 

‒ V kozarec spusti kroglico, ki je že vpila tekočino.  

‒ V kozarec spusti kroglico, ki ni vpila tekočine.  

‒ Reši preostale naloge na učnem listu.  

 

Naloge:  

1. Kaj meniš, da se bo zgodilo, ko boš v kozarec z medom, oljem in vodo spustil obe kroglici? Nariši skico 

za svoje predvidevanje.  

Kroglica hidrogela, ki je vpila vodo  Kroglica hidrogela 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nariši skico pred pričetkom poskusa, med poskusom in 30 minut kasneje.  

 Pred pričetkom poskusa  Med poskusom  30 minut kasneje 

Kroglica 

hidrogela, ki je 

vpila vodo 

 

 

 

 

 

 

  

Kroglica 

hidrogela 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Kaj se je spremenilo po 30 minutah?  

___________________________________________________________________________________ 

 

Zakaj se je to zgodilo?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  
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2. poskus: Lebdenje in plavanje  

Pripomočki:  

• 3 kozarci z 1 dl vode,  

• kroglice hidrogela,  

• sladkor,  

• sol,  

• čajna žlica. 

 

Navodila:  

‒ Vzemi 3 kozarce.  

‒ V vsak kozarec nalij 1 dl vode.  

‒ V vsak kozarec spusti eno ali več kroglic hidrogela.  

‒ Na učnem listu v 1. stolpec nariši skice.  

‒ Odgovori na 1. in 2. vprašanje na učnem listu.  

‒ V prvi kozarec primešaj eno čajno žlico sladkorja.  

‒ Odgovori na 3. vprašanje na učnem listu.  

‒ V drugi kozarec primešaj eno čajno žlico soli.  

‒ Tretji kozarec je kontrolni kozarec, zato vanj ne primešaš ničesar.  

‒ Odgovori na 4. vprašanje na učnem listu.  

‒ Na učnem listu v 2. in 3. stolpec nariši skice.  

 

Naloge:  

1. Kaj meniš, da se bo zgodilo s kroglico, pri kateri boš v 1 dl vode dodal čajno žlico sladkorja? 

Obkroži odgovor, za katerega meniš, da je pravilen.  

a) Nič se ne bo zgodilo.  

b) Kroglice bodo priplavale na gladino.  

c) Kroglice bodo lebdele v vodi.  

 

2. Kaj meniš, da se bo zgodilo s kroglico, pri kateri boš v 1 dl vode dodal čajno žlico soli? Obkroži 

odgovor, za katerega meniš, da je pravilen.  

a) Nič se ne bo zgodilo.  

b) Kroglice bodo priplavale na gladino.  

c) Kroglice bodo lebdele v vodi.  

 

3. Kaj se je zgodilo s kroglico, ko si v 1 dl vode dal čajno žlico sladkorja? Zakaj se je to zgodilo?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

4. Kaj se je zgodilo s kroglico, ko si v 1 dl vode dal čajno žlico soli? Zakaj se je to zgodilo?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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Skice: V spodnji okvir nariši skice eksperimenta.  

 Na začetku eksperimenta  Med eksperimentom Na koncu eksperimenta  

Kozarec z 

vodo 

 

 

 

 

 

 

  

Kozarec z 

vodo in 

dodanim 

sladkorjem  

 

 

 

 

 

 

  

Kozarec z 

vodo in 

dodano soljo  

 

 

 

 

 

 

  

 

3. poskus: Povečevalno steklo 

Pripomočki:  

• kroglice hidrogela, ki so že vpile vodo,  

• nož (za maslo),  

• besedilo.  

 

Navodila:  

‒ Vzemi kroglico hidrogela, ki je že vpila vodo.  

‒ Kroglico postavi nad poljubno besedilo ter jo približaj in oddaljuj od besedila.  

‒ Reši 1. in 2. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi nož za maslo.  

‒ Kroglico prereži na pol.  

‒ Vzemi eno polovico kroglice in jo obrni tako, da je njen raven del na spodnji strani.  

‒ Polovico kroglice približaj k besedilu in jo nato oddaljuj.  

‒ Reši prvi del 3. naloge na učnem listu.  

‒ Polovico kroglice obrni tako, da bo ovalen del na spodnji strani.  

‒ Polovico kroglice približaj k besedilu in jo nato oddaljuj.  

‒ Reši drugi del 3. naloge na učnem listu.  

 

Naloge:  

1. Kroglico drži približno 5 mm nad besedilom. Kaj se zgodi, če kroglico oddaljiš od besedila in jo 

zopet približaš?  

________________________________________________________________________________ 

 



99 

 

2. Kaj meniš, da bi se zgodilo, če bi kroglico prerezal na polovico in bi prejšnji poskus ponovil?  

________________________________________________________________________________ 

 

3. Z nožem previdno prereži kroglico na polovico.  

Kaj se zgodi, če je raven del kroglice obrnjen navzdol in če jo približaš in oddaljiš od besedila?  

________________________________________________________________________________ 

 

Kaj se zgodi z besedilom, če nanj položiš kroglico z ovalnim delom, obrnjenim navzdol?  

________________________________________________________________________________ 

 

4. poskus: Pod mikroskopom 

Pripomočki:  

‒ fotografije povečave kroglice hidrogela z USB mikroskopom. 

 

Navodila:  

‒ Oglej si slike kroglice hidrogela, ki so bile posnete preko USB mikroskopa.  

‒ Na učnem listu nariši skico ene izmed kroglic hidrogela.  

‒ Povej, kaj opaziš, da se dogaja s kroglico, ko vpija vodo. Kaj vse se na njej spremeni? 

 

Naloga: 

V okvir nariši skico ene fotografije.  

 

 

 

 

 

5. poskus: Prepuščanje svetlobe  

Pripomočki:  

• kroglice hidrogela, ki so vpile vodo,  

• laserski kazalnik. 

 

Navodila:  

‒ Reši 1. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi eno kroglico hidrogela in skoznjo posveti z laserskim kazalnikom.  

‒ Reši 2. nalogo na učnem listu.  

‒ V vrsto postavi 3 kroglice hidrogela in skoznje posveti z laserskim kazalnikom.  

‒ Reši 3. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi več kroglic hidrogela in skoznje posveti z laserskim kazalnikom.  

‒ Reši 4. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi 5 kroglic hidrogela in jih postavi v lok. Skoznje posveti z laserskim kazalnikom.  

‒ Reši 5. in 6. nalogo na učnem listu.  
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Naloge:  

1. Kaj meniš, da se zgodi, če skozi kroglico posvetiš z laserskim kazalnikom?  

________________________________________________________________________________ 

 

2. Vzemi kroglico in skoznjo posveti z laserskim kazalnikom. Kaj si opazil?  

________________________________________________________________________________ 

 

V okvir nariši skico.  

 

 

 

 

 

 

3. Skupaj postavi 3 kroglice in skoznje posveti z laserskim kazalnikom. Kaj si opazil?  

________________________________________________________________________________ 

 

V okvir nariši skico.  

 

 

 

 

 

 

Kaj meniš, koliko kroglic bi lahko postavil v vrsto, da bi se skoznje še videl svetlobni curek?  

________________________________________________________________________________ 

 

Preizkusi. Iz kroglic naredi dolgo vrsto in skoznjo posveti z laserskim kazalnikom.  

 

4. Kaj meniš, da bi se zgodilo, če bi vrsto kroglic postavil v lok in skoznje posvetil z laserskim 

kazalnikom?  

________________________________________________________________________________ 

 

V okvir nariši skico.  

 

 

 

 

 

 

5. Vrsto kroglic postavi v lok in skoznje posveti z laserskim kazalnikom. Kaj se je zgodilo?  

________________________________________________________________________________ 
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V okvir nariši skico.  

 

 

 

 

 

 

6. V poskusu smo ugotavljali, koliko svetlobe prepuščajo kroglice hidrogela. Kateri izdelek je narejen 

iz hidrogela ravno zaradi te lastnosti?  

________________________________________________________________________________ 

 

 Rešen učni list za delo s hidrogeli (uri 4 in 5) 

1. poskus: Tekočinski stolpci  

Pripomočki:  

• kozarec, 

• med, olje, voda,  

• kroglico hidrogela, ki je vpila vodo, 

• kroglica hidrogela.  

 

Navodila: 

‒ Vzemi kozarec.  

‒ V isti kozarec nalij za približno dva prsta medu, olja in vode.  

‒ Reši 1. nalogo na učnem listu. 

‒ V kozarec spusti kroglico, ki je že vpila tekočino.  

‒ V kozarec spusti kroglico, ki ni vpila tekočine.  

‒ Reši preostale naloge na učnem listu.  

 

Naloge:  

1. Kaj meniš, da se bo zgodilo, ko boš v kozarec z medom, oljem in vodo spustil obe kroglici? Nariši skico 

za svoje predvidevanje. Možne so različne skice. 

Kroglica hidrogela, ki je vpila vodo  Kroglica hidrogela 
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2. Nariši skico pred pričetkom poskusa, med poskusom in 30 minut kasneje.  

 Pred pričetkom poskusa  Med poskusom  30 minut kasneje 

Kroglica 

hidrogela, ki je 

vpila vodo 

   

Kroglica 

hidrogela 

   

 

3. Kaj se je spremenilo po 30 minutah?  

Majhna kroglica je vpila vodo, vendar ni potonila.  

 

Zakaj se je to zgodilo?  

Kroglica je vpila vodo, vendar kljub temu da je imela večjo gostoto od vode zaradi površinske napetosti 

ni potonila.  

 

2. poskus: Lebdenje in plavanje  

Pripomočki:  

• 3 kozarci z 1 dl vode,  

• kroglice hidrogela,  

• sladkor,  

• sol, 

• čajna žlica. 

 

Navodila:  

‒ Vzemi 3 kozarce.  

‒ V vsak kozarec nalij 1 dl vode.  

‒ V vsak kozarec spusti eno ali več kroglic hidrogela.  

‒ Na učnem listu v 1. stolpec nariši skice.  

‒ Odgovori na 1. in 2. vprašanje na učnem listu.  

‒ V prvi kozarec primešaj eno čajno žlico sladkorja.  

‒ Odgovori na 3. vprašanje na učnem listu.  

‒ V drugi kozarec primešaj eno čajno žlico soli.  

‒ Tretji kozarec je kontrolni kozarec, zato vanj ne primešaš ničesar.  

‒ Odgovori na 4. vprašanje na učnem listu.  

‒ Na učnem listu v 2. in 3. stolpec nariši skice.  
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Naloge:  

1. Kaj meniš, da se bo zgodilo s kroglico, pri kateri boš v 1 dl vode dodal čajno žlico sladkorja? 

Obkroži odgovor, za katerega meniš, da je pravilen. Možni so različni odgovori.  

a) Nič se ne bo zgodilo.  

b) Kroglice bodo priplavale na gladino.  

c) Kroglice bodo lebdele v vodi.  

 

2. Kaj meniš, da se bo zgodilo s kroglico, pri kateri boš v 1 dl vode dodal čajno žlico soli? Obkroži 

odgovor, za katerega meniš, da je pravilen. Možni so različni odgovori. 

a) Nič se ne bo zgodilo.  

b) Kroglice bodo priplavale na gladino.  

c) Kroglice bodo lebdele v vodi.  

 

3. Kaj se je zgodilo s kroglico, ko si v 1 dl vode dal čajno žlico sladkorja? Zakaj se je to zgodilo?  

Kroglica je lebdela v tekočini. Lebdi zato, ker ima podobno gostoto kot vodna raztopina sladkorja.  

 

4. Kaj se je zgodilo s kroglico, ko si v 1 dl vode dal čajno žlico soli? Zakaj se je to zgodilo?  

Kroglica plava na tekočini. Plava zato, ker ima manjšo gostoto od vodne raztopine soli.  

 

Skice: V spodnji okvir nariši skice eksperimenta.  

 Na začetku eksperimenta  Med eksperimentom Na koncu eksperimenta  

Kozarec z 

vodo 

   

Kozarec z 

vodo in 

dodanim 

sladkorjem  

 

 

 

Kozarec z 

vodo in 

dodano soljo  
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3. poskus: Povečevalno steklo 

Pripomočki:  

• kroglice hidrogela, ki so že vpile vodo,  

• nož (za maslo),  

• besedilo. 

 

Navodila:  

‒ Vzemi kroglico hidrogela, ki je že vpila vodo.  

‒ Kroglico postavi nad poljubno besedilo ter jo približaj in oddaljuj od besedila.  

‒ Reši 1. in 2. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi nož za maslo.  

‒ Kroglico prereži na pol.  

‒ Vzemi eno polovico kroglice in jo obrni tako, da je njen raven del na spodnji strani.  

‒ Polovico kroglice približaj k besedilu in jo nato oddaljuj.  

‒ Reši prvi del 3. naloge na učnem listu.  

‒ Polovico kroglice obrni tako, da bo ovalen del na spodnji strani.  

‒ Polovico kroglice približaj k besedilu in jo nato oddaljuj.  

‒ Reši drugi del 3. naloge na učnem listu.  

 

Naloge:  

1. Kroglico drži približno 5 mm nad besedilom. Kaj se zgodi, če kroglico oddaljiš od besedila in jo 

zopet približaš?  

Če kroglico dvignem od podlage, skoznjo vidim povečano besedilo. 

 

2. Kaj meniš, da bi se zgodilo, če bi kroglico prerezal na polovico in bi prejšnji poskus ponovil?  

Možni so različni odgovori.  

 

3. Z nožem previdno prereži kroglico na polovico.  

Kaj se zgodi, če je raven del kroglice obrnjen navzdol in jo približaš in oddaljiš od besedila?  

Vidim povečano besedilo.  

 

Kaj se zgodi z besedilom, če nanj položiš kroglico z ovalnim delom, obrnjenim navzdol?  

Besedilo je ostalo enako. Nič se ni zgodilo. 

 

4. poskus: Pod mikroskopom 

Pripomočki:  

‒ fotografije povečave kroglice hidrogela z USB mikroskopom. 

 

Navodila:  

‒ Oglej si slike kroglice hidrogela, ki so bile posnete preko USB mikroskopa.  

‒ Na učnem listu nariši skico ene izmed kroglic hidrogela.  

‒ Povej, kaj opaziš, da se dogaja s kroglico, ko vpija vodo. Kaj vse se na njej spremeni? 
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Naloga: 

V okvir nariši skico ene fotografije.  

 

 

 

 

 

 

Priloga: Fotografije kroglic hidrogela, povečanih z USB mikroskopom 

    
 

5. poskus: Prepuščanje svetlobe  

Pripomočki:  

• kroglice hidrogela, ki so vpile vodo,  

• laserski kazalnik.  

 

Navodila:  

‒ Reši 1. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi eno kroglico hidrogela in skoznjo posveti z laserskim kazalnikom.  

‒ Reši 2. nalogo na učnem listu.  

‒ V vrsto postavi 3 kroglice hidrogela in skoznje posveti z laserskim kazalnikom.  

‒ Reši 3. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi več kroglic hidrogela in skoznje posveti z laserskim kazalnikom.  

‒ Reši 4. nalogo na učnem listu.  

‒ Vzemi 5 kroglic hidrogela in jih postavi v lok. Skoznje posveti z laserskim kazalnikom.  

‒ Reši 5. in 6. nalogo na učnem listu.  

 

Naloge:  

1. Kaj meniš, da se zgodi, če skozi kroglico posvetiš z laserskim kazalnikom?  

Možni so različni odgovori.  

 

 

2. Vzemi kroglico in skoznjo posveti z laserskim kazalnikom. Kaj si opazil?  

Skozi kroglico se vidi svetlobni curek.  

 

V okvir nariši skico.  
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3. Skupaj postavi 3 kroglice in skoznje posveti z laserskim kazalnikom. Kaj si opazil?  

Skozi vse se vidi svetlobni curek.  

 

V okvir nariši skico.  

 

 

Kaj meniš, koliko kroglic bi lahko postavil v vrsto, da bi se skoznje še videl svetlobni curek?  

Možni so različni odgovori.  

 

Preizkusi. Iz kroglic naredi dolgo vrsto in skoznjo posveti z laserskim kazalnikom.  

 

4. Kaj meniš, da bi se zgodilo, če bi vrsto kroglic postavil v lok in skoznje posvetil z laserskim 

kazalnikom?  

Možni so različni odgovori.  

 

V okvir nariši skico. Možne so različne skice.  

 

 

 

 

 

 

5. Vrsto kroglic postavi v lok in skoznje posveti z laserskim kazalnikom. Kaj se je zgodilo?  

Snop svetlobe se je ukrivil.  

 

V okvir nariši skico.  

 
 

6. V poskusu smo ugotavljali, koliko svetlobe prepuščajo kroglice hidrogela. Kateri izdelek je narejen 

iz hidrogela ravno zaradi te lastnosti?  

Kontaktne leče.  

 

 Instrumenti za zbiranje podatkov  

V tem poglavju so podani instrumenti, s katerimi smo pridobili podatke za raziskavo o 

hidrogelih. V podpoglavju 6.2.1 je predstavljen anketni vprašalnik, ki smo ga naredili na 

podlagi nalog iz učnega gradiva, predstavljenega v poglavju 3.1. V podpoglavju 6.2.2 pa so 

predstavljeni intervjuji, ki smo jih naredili z izbranimi učenkami.  
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 Anketni vprašalnik o hidrogelih  

1. Morda veš, kaj so hidrogeli? Si se že srečal z njimi?  

________________________________________________________________________________  

 

2. Kaj meniš, kje se hidrogeli uporabljajo? Navedi nekaj izdelkov.  

________________________________________________________________________________  

 

3. Kaj meniš, katera je najpomembnejša lastnost, zaradi katere se hidrogeli uporabljajo v teh izdelkih?  

________________________________________________________________________________  

 

4. Po čem se hidrogeli razlikujejo od spužev in penastih gob? Obkroži pravilen odgovor.  

 

a) Hitreje vpijejo vodo.  

b) Zadržijo vodo ob povečanem tlaku.  

c) Vpijejo vodo.  

 

5. V kozarcu so med, olje in voda ter kroglica hidrogela, ki ni vpila tekočine. Nariši, kaj se zgodi s 

kroglico na začetku in 30 minut kasneje.  

 

Kroglica hidrogela na začetku poskusa Kroglica hidrogela 30 minut kasneje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj se je s kroglico hidrogela zgodilo po 30 minutah?  

________________________________________________________________________________  

 

Zakaj meniš, da se je to zgodilo?  

________________________________________________________________________________  

 

6. Kaj se ti zdi, da se zgodi, če kroglico hidrogela držiš nad besedilom, jo oddaljiš od besedila in spet 

približaš?  

________________________________________________________________________________  

 

7. Imaš morda idejo, kaj se zgodi, če skozi kroglico posvetiš z laserskim kazalnikom?  

________________________________________________________________________________  

 

V okvir nariši skico.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaj se zgodi, če postaviš kroglice v lok in skoznje posvetiš z laserskim kazalnikom?  

________________________________________________________________________________  
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V okvir nariši skico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kaj meniš, da se zgodi, če damo kroglice hidrogela v 1 dl vode in jim primešamo čajno žlico soli? 

Obkroži pravilen odgovor.  

 

a) Nič se ne bo zgodilo.  

b) Kroglice bodo priplavale na gladino.  

c) Kroglice bodo lebdele v vodi.  

 

Zakaj se ti zdi, da pride do tega?  

_______________________________________________________________________________  

 

 Intervju z učenci 

Vprašanja, ki smo si jih pripravili za intervju z učenci:  

 

1. Ali imaš rad predmet NIT? Zakaj? Kaj ti je najbolj všeč pri tem predmetu? Ali meniš, 

da si pri tem predmetu uspešen? Te pogosto zanima še več o tem, kar se učite v šoli?  

2. Ali si se s pomočjo poskusov naučil kaj novega o hidrogelih? Kaj si se novega naučil? 

Če bi srečal osebo, ki ne pozna hidrogelov, ali bi ji znal povedati, kaj so hidrogeli in 

kje se uporabljajo? Te je o hidrogelih še kaj posebnega zanimalo, pa o tem nismo 

govorili? Bi se hotel naučiti še kaj drugega o hidrogelih? Česa? Kateri poskus ti je 

bil najbolj všeč? Zakaj? Ali ti kateri izmed poskusov ni bil všeč? Zakaj?  

3. Prejšnji teden vam je učiteljica dala nekaj kroglic hidrogela za domov. Ali si z njimi 

naredil kakšen poskus? Opiši ga. Ali imaš v mislih še kakšen poskus, ki ga nismo 

naredili, pa bi ga vseeno želel opraviti?  

4. Ali si imel pri reševanju anketnega vprašalnika težave? Ali katere naloge nisi 

razumel? Ali pri katerih poskusih, ki smo jih opravili, nisi razumel, kako smo prišli 

do rešitve? Pri katerih?  

 

6.2.2.1 Transkripcija intervjujev z učenci  

Legenda:  

S – spraševalec  

U – učenec  

 

Zaradi lažjega branja smo intervjuje zapisali v pravopisno ustreznejši obliki. Mašila smo izpustili, pogovorne 

besede pa zapisali knjižno.  

 

6.2.2.1.1 Intervju z učenko 1  

1. S: Ali imaš rada predmet NIT? 

2. U1: Ja. Tako tako.  

3. S: Aha, zakaj?  

4. U1: Ker … Tudi rada malo raziskujem, ampak raje imam družbo pa take predmete.  

5. S: Imaš raje družboslovne predmete?  

6. U1: Ja.  
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7. S: Kaj ti je pri predmetu NIT najbolj všeč?  

8. U1: Človeško telo.  

9. S: Aha.  

10. U1: V bistvu ne človeško telo, ampak ko se pogovarjamo o notranjosti pa to.  

11. S: Pa delate tudi kakšne poskuse pri pouku?  

12. U1: Ne, ampak smo risali edino … če je to kakšen … nismo tako nič dajali pa tako.  

13. S: Aha. Pa se ti zdi, da si uspešna pri tem predmetu?  

14. U1: Ne vem.  

15. S: Si se s pomočjo teh poskusov, ki smo jih delali – ne samo danes, ampak tudi pri prejšnjih urah –

naučila kaj novega o teh materialih?  

16. U1: Mogoče. Po mojem, da ja.  

17. S: Se spomniš, ko ste na začetku, prvo uro, reševali tiste anketne vprašalnike?  

18. U1: Ja.  

19. S: Si znala potem pri naslednjem izpolnjevanju več izpolniti kot pa prvič?  

20. U1: Prvič nisem znala nič, potem sem pa znala vse.  

21. S: Dobro. Ali bi lahko sedaj ti recimo nekomu, če bi ga spoznala pa ne bi vedel nič o hidrogelih, znala 

razložiti kakšni materiali so to, zakaj se uporabljajo?  

22. U1: Ne vem. Mogoče.  

23. S: Mogoče? Bi znala povedati, kateri predmeti, izdelki so izdelani iz teh materialov? O tem si se 

verjetno kaj novega naučila.  

24. U1: Smeh.  

25. S: Kaj misliš?  

26. U1: Gel za lase, ampak tudi ne toliko, plenice, lahko jih damo k rastlinam, če nas ni dolgo doma …  

27. S: Aha. Nekaj novega si se naučila. Včasih si mislila, da … nisi niti vedela, kje se ga uporablja … ta 

material … Kajne? Dobro. Ali te je o teh materialih še kaj posebnega zanimalo pa tega nisi izvedela?  

28. U1: Ne. Vse sem izvedela.  

29. S: Vse si izvedela.  

30. U1: Aha.  

31. S: Dobro. Kateri poskus od vseh, ki smo jih opravili, ti je bil najbolj všeč?  

32. U1: Vsi so mi bili enako všeč. Me je zelo zanimalo, kaj so hidrogeli, mi je bilo vse enako všeč.  

33. S: Dobro. Pa je bil kakšen tak, da ti ni bil všeč?  

34. U1: Ne, ni ga bilo.  

35. S: Ne?  

36. U1: Ne, vsi so mi bili enako všeč.  

37. S: Ok, super. Prejšnji teden ste dobili kroglice za domov. Si naredila doma tudi kakšen poskus?  

38. U1: Ja, dala sem ga v vodo in potem so mi, pač zrasli so mi … potem, ko sem šla v šolo … tako zjutraj 

so mi zrasli, potem ko sem se vrnila ob enih, so se mi pa spet zmanjšale. […] 

39. S: So vpile vso vodo?  

40. U1: Ne.  

41. S: Pa so imele pri sebi še kaj vode?  

42. U1: Ja. Pa potem, ko sem se spomnila, da smo mi delali iz različnih tekočin, potem sem pa dala tisto 

vodo stran in sem nalila noter detergent pa so mi spet zrasle, sedaj so pa še zmeraj velike.  

43. S: Moraš vedno paziti, da voda sega čez kroglico, da je cela kroglica v vodi.  

44. U1: To pa nisem pazila.  

45. S: Ja, naslednjič daj tako, da bo cela kroglica v vodi …  

46. U1: Saj jih imam še kar nekaj, še pet jih imam …  

47. S: … ker drugače voda izhlapeva iz njih. No, naslednjič tako poskusi. Ali si imela pri reševanju 

anketnega vprašalnika kakšne težave?  

48. U1: Ne.  

49. S: Ne? […] Nisi imela težav? Si razumela vse naloge?  

50. U1: Mhm.  

51. S: Ok, hvala.  

 

6.2.2.1.2 Intervju z učenko 2  

1. S: Ali imaš rada predmet NIT?  

2. U2: Tako tako.  

3. S: Aha. Kaj pa to pomeni?  

4. U2: Ja malo ne, malo ja. Včasih ja, včasih ne.  

5. S: Včasih ja, včasih ne. Kaj ti je pa pri tem predmetu všeč?  
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6. U2: Ker veliko raziskujemo pa poskuse delamo pa take stvari.  

7. S: Ti je všeč, ko delate poskuse v razredu?  

8. U2: Ja, zelo.  

9. S: Meniš, da si uspešna pri tem predmetu?  

10. U2: No, ja.  

11. S: Razumeš, o čem se pogovarjate?  

12. U2: Ja.  

13. S: Ali izveš vse, kar te zanima o tem predmetu ali bi rada izvedela kdaj še več?  

14. U2: Kdaj bi še več izvedela.  

15. S: Si se s pomočjo poskusov, ki smo jih opravljali s hidrogeli, naučila kaj novega?  

16. U2: Ne, nisem.  

17. S: Če se spomniš … na začetku, koliko si vedela o hidrogelih?  

18. U2: Ne, nič nisem vedela.  

19. S: Nič nisi vedela? Sedaj pa veš kaj?  

20. U2: Ja.  

21. S: Imaš občutek, da poznaš hidrogele?  

22. U2: Ja.  

23. S: Imaš občutek, da če bi sedaj spoznala nekoga, ki nič ne ve o hidrogelih, a bi mu znala recimo 

razložiti, kaj so hidrogeli.  

24. U2: Ja, nekako.  

25. S: Bi znala?  

26. U2: Pokima.  

27. S: No, odlično. Dobili ste nekaj kroglic za domov. Ali si naredila z njimi kakšne poskuse?  

28. U2: Ja.  

29. S: Kakšne poskuse si pa naredila?  

30. U2: Dala sem med, vodo pa olje, potem sem dala pa tudi sol in sladkor skupaj zmešano.  

31. S: Aha, in kaj je nastalo?  

32. U2: No, sol in sladkor, ker je skupaj prišlo, so priplavale na gladino, so pač lebdele. Z oljem, medom 

pa vodo pa tako, kot se je v šoli zgodilo, pač so majhne takoj dol šle pa velike nekako … ne spomnim 

se čisto, če so šle ravno na dno tiste ta velike.  

33. S: Aha, so velike šle na dno, male pa so na vrhu ostale in so se potem napolnile?  

34. U2: Nekje na tisti plasti so velike ostale.  

35. S: Aha, ja, tam, kjer je površinska napetost. Ali te o hidrogelih še kaj posebnega zanima, kar nismo 

povedali? Ali je kaj takega, kar še nismo raziskali in bi te vseeno zanimalo?  

36. U2: Ja.  

37. S: Kaj pa?  

38. U2: Da bi dali lahko v kakšen alkohol in bi videli, če bi se kaj napihnilo?  

39. S: Aha, če bi še v druge take tekočine dali … Kateri od poskusov ti je bil pa najbolj všeč?  

40. U2: Ko smo z laserjem pač posvetili.  

41. S: Aha, ko smo skozi posvetili. Zakaj pa ti je bil ta najbolj všeč?  

42. U2: Ja, ker so se spreminjale barve pa ker so mi take barve zelo všeč pa take stvari.  

43. S: Ali je bil kakšen poskus tak, da ti ni bil všeč?  

44. U2: Ja, da smo morali zelo dolgo čakati pa ves čas pisati za tisto, koliko se je napihnilo v različnih 

tekočinah.  

45. S: Aha, v redu. Pri reševanju anketnega vprašalnika … ali si imela pri zadnjem reševanju kakšne 

težave? Ali česa nisi znala rešiti?  

46. U2: Ne.  

47. S: Ne? Si razumela recimo to nalogo, kjer smo dali med, vodo, olje … Si razumela, zakaj se na začetku 

tista manjša kroglica ne potopi, potem pa se potopi?  

48. U2: Pokima.  

49. S: Ja? Kaj pa pri nalogi, ko smo vodi primešali sol ali sladkor? Si razumela, zakaj se je kroglica na 

začetku potopila, potem pa priplavala na površino?  

50. U2: Aaamm …  

51. S: Ta poskus, ki si ga tudi ti doma naredila? Ko si dala v vodo pa je šla kroglica na dno, potem si 

dala pa sol …  

52. U2: Ja, potem sem pa dala še sol pa je priplavala na gladino.  

53. S: Pa si razumela, zakaj je priplavala na […]?  

54. U2: Mogoče zaradi tega, ker ima …  

55. S: […]  

56. U2: Mogoče sol pa sladkor […] več gostote pa priplava na površino.  
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57. S: Aha, odlično. Hvala za pomoč.  

 

6.2.2.1.3 Intervju z učenko 3 

1. S: Ali imaš rada predmet NIT?  

2. U3: Ja.  

3. S: Ja? Kaj pa ti je pri tem predmetu najbolj všeč?  

4. U3: Ko smo se učili s hidrogeli.  

5. S: Pa kaj še? Na splošno, takrat, ko ni bilo mene?  

6. U3: Aaamm.  

7. S: Takrat, ko ste delali z učiteljico […].  

8. U3: Bilo mi je všeč, ko smo delali kakšne poskuse z vodo ali pa kaj takega. Pa všeč mi je, na primer, 

trdnost ledu, ko smo se igrali s kockami pa vodo pa tako.  

9. S: Rada delaš poskuse pri pouku?  

10. U3: Ja, zelo.  

11. S: Misliš, da se s poskusi več naučiš?  

12. U3: Ja. Pač lahko […] s poskusi lahko prav vidiš, če pa je napisano, pa lahko samo prebereš in si ne 

predstavljaš … potem ne veš čisto točno.  

13. S: Ali se ti zdi, da si pri tem predmetu uspešna?  

14. U3: Ja.  

15. S: Ja? Ali se ti kdaj zgodi, da te zanima še več stvari, ki se jih učiš v šoli, pa jih nisi izvedela?  

16. U3: Ja. 

17. S: Ali tudi doma kdaj kaj sama raziščeš?  

18. U3: Ja poskusim kdaj na internetu ali pa kaj takega, ker imamo veliko takih knjig o […], o naravi pa 

takih stvareh.  

19. S: Odlično. S pomočjo poskusov, ki smo jih naredili, ali si se naučila kaj novega o hidrogelih?  

20. U3: Ja. Da vsrkavajo različne tekočine pa da so lahko različnih velikosti pa različnih barv pa tako 

zanimivo je bilo.  

21. S: Ali je bil vmes kakšen poskus, ki ti je bil res zelo všeč?  

22. U3: V bistvu so mi bili vsi zelo všeč.  

23. S: Kaj pa kakšen poskus, ki ti ni bil všeč in bi bilo bolje, da bi kaj drugega delali, da tega poskusa ne 

bi opravljali?  

24. U3: Ni bilo nič takšnega.  

25. S: Prejšnji teden ste dobili kroglice za domov. Ali si naredila doma tudi kakšne poskuse sama?  

26. U3: Ja.  

27. S: Kakšne?  

28. U3: Tako sem jih dala … ene sem dala … najprej sem jih dala v vodo, potem sem jih pa spet dala v 

sladkor, tako kot smo delali v šoli. Potem pa sem jih dala v kis potem pa spet v vodo.  

29. S: Aha, odlično. Ali si kaj novega odkrila s tem poskusom?  

30. U3: Pač niso vedno lebdele pa tudi niso vedno potonile.  

31. S: Ali bi rada še kaj novega raziskala o hidrogelih, kar še nismo delali v šoli?  

32. U3: Ja. Rada bi na primer raziskovala, pri kateri temperaturi se kaj dogaja s hidrogeli.  

33. S: Ti je bilo danes zanimivo, ko si ugotovila, da če jih zmrznemo, da kroglice razpadejo?  

34. U3: Ja, mi je bilo zelo všeč.  

35. S: Ti je bilo zanimivo?  

36. U3: Ja.  

37. S: Ali si imela pri reševanju anketnega vprašalnika zadnjič kakšne težave? Česa nisi razumela?  

38. U3: Ne.  

39. S: Si ga znala rešiti?  

40. U3: Ja.  

41. S: Si razumela poskus, ko smo imeli v kozarcu med, olje in vodo? Si ga razumela?  

42. U3: Ja.  



112 

 

43. S: Ja? Veš, zakaj se je velika kroglica potopila, majhna pa je ostala na gladini, na tisti meji med oljem 

in vodo? Si razumela to?  

44. U3: Ja, ampak tista majhna se je tako ujela, zaradi tega, ker je bila tako … ni imela take … kot velika 

ni imela take gostote.  

45. S: Ja, pa ni bila tako težka, kajne?  

46. U3: Ja.  

47. S: Kaj pa poskus, ko dodaš v vodo sol ali sladkor? Si razumela. zakaj kroglica najprej potone, nato 

pa lebdi na vodi?  

48. U3: Ja, najprej se sol še … če damo sol v vodo, se ne stopi ravno v tistem trenutku, kajne? Potem pa, 

ko se stopi, ima pa ta kroglica podobno gostoto kot tekočina in potem tako lebdi na vodi.  

49. S: Odlično. Hvala.  
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