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POVZETEK 

Zanimanje učencev za naravoslovje upada, kar je razvidno iz nekaterih raziskav. Pouk o 

mešanju barv (pigmentov) je lahko zanimiv in privlačen za učence, zato želimo predstaviti 

poučevanje mešanja barv (pigmentov) z uporabo medpredmetnega povezovanja naravoslovja 

in likovne vzgoje. Menimo, da tako lahko povečamo zanimanje za naravoslovne vsebine pri 

učencih in hkrati dosežemo določene cilje na likovnem področju. Z vključevanjem 

eksperimentov in njihovo nadgradnjo v pouk z raziskovanjem želimo spodbujati razvoj 

učenčevega divergentnega mišljenja in s tem vplivati na razvoj njegove ustvarjalnosti. V prvem 

delu raziskave nas je zanimala obstoječa praksa učiteljev razrednega pouka o poučevanju 

mešanja barv (pigmentov); uporaba učnih metod, načini ocenjevanja in povezovanje snovi o 

mešanju barv pigmentov z drugimi predmeti. Ugotovili smo, da le malo učiteljev razrednega 

pouka uporablja eksperimente, s katerimi je možno poučevanje mešanja barv (pigmentov). Tisti 

učitelji, ki so odgovorili, da eksperimente pri obravnavani vsebini uporabljajo, so našteli zelo 

malo različnih eksperimentov. Ugotovili smo tudi, da učitelji pouka z raziskovanjem pri 

obravnavi te teme ne uporabljajo. V drugem delu magistrskega dela smo želeli ugotoviti, koliko 

različnih eksperimentov, ki se nanašajo na mešanje barv (pigmentov), lahko najdemo v tiskani 

poljudnoznanstveni literaturi in na svetovnem spletu, kakšna je njihova kvaliteta in katere 

eksperimente lahko nadgradimo tako, da jih predelamo v preproste raziskovalne dejavnosti. 

Predstavili smo 21 eksperimentov, katerih vir smo našli v poljudnoznanstveni literaturi, in 5 

eksperimentov, katerih vir smo našli na svetovnem spletu. Ugotovili smo, da lahko vse 

predstavljene eksperimente predelamo v preproste raziskovalne dejavnosti. Naravoslovni 

eksperimenti pri pouku likovne vzgoje služijo predvsem kot metoda za posredovanje vsebine 

in ne nadomeščajo samostojnega likovnega raziskovanja skozi likovno izražanje učencev, ki ga 

predvideva učni načrt za likovno vzgojo. Glede na izsledke raziskave in ugotovitev na podlagi 

zbranih in preizkušenih eksperimentov menimo, da bo magistrsko delo v pomoč učiteljem, ki 

želijo v svoje poučevanje vnesti nove, zanimive pristope medpredmetnih povezav med likovno 

vzgojo in naravoslovjem. 
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ABSTRACT 

Some of the research shows that pupils' interest in natural science is decreasing. Art and natural 

science cross curriculum lessons on teaching mixing colours content can be interesting and 

attractive to pupils. In this way, the pupils’ interest in natural science can be increased and some 

art goals also achieved. Inquiry learning where different experiments are carried out stimulate 

pupils’ divergent thinking and creativity. In the first part of this research, we explore the 

existing teachers’ practices on teaching mixing colours content, the use of teaching methods, 

ways of assessment and planning of cross-curricular lessons. We have discovered that only few 

teachers use such experiments. Those teachers who use these experiments were able to 

enumerate only a few of them. We have established that many teachers do not use inquiry 

learning for such content. The second part of the thesis tries to establish the number and quality 

of experiments on teaching mixing colours content in literature and on the internet and how 

they can be related to different activities. We have introduced 21 experiments found in literature 

and 5 from internet sources. All presented experiments can be transformed into simple inquiry 

activities. These natural science experiments introduced to art lessons represent a method to 

mediate the content. They do not replace independent art inquiry expressed by the pupils’ 

creativity, which is described in the curriculum. The results of our research can help those 

teachers who wish to introduce new, interesting approaches to cross-curricular art and natural 

science inquiry learning. 
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1 UVOD 
 

»Kar slišim, pozabim; 

kar vidim, si zapomnim; 

kar naredim, razumem in znam.« 

(Kitajski pregovor) 

Otroci že od rojstva izkustveno spoznavajo svet okoli sebe. Med drugim v 1. in 2. triletju 

osnovne šole pri likovni vzgoji spoznavajo mešanje barv (pigmentov). Pri predmetih 

spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika je eksperimentiranje ena od temeljnih sestavin 

pouka, zato je smiselno, da raziščemo, kako je mogoče organizirati spoznavanje mešanja barv 

(pigmentov) s pomočjo eksperimentalnih dejavnosti. V magistrskem delu so predstavljeni 

različni eksperimenti, ki jih lahko uporabimo pri obravnavi teme mešanja barv (pigmentov) v 

1.  in 2. triletju osnovne šole. V teoretičnem delu so predstavljeni učni načrti za likovno vzgojo 

in učni načrti za spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko. Predstavljena je teorija mešanja 

barv (pigmentov) ter prednosti medpredmetnega povezovanja. V okviru empiričnega dela smo 

raziskali, na kakšen način učitelji od 1. do 5. razreda poučujejo mešanje barv (pigmentov). 

Izdelali smo spletni anketni vprašalnik in ga posredovali učiteljem šestih osnovnih šol v 

Sloveniji. Nato smo v različnih tiskanih in elektronskih virih poiskali, izbrali, preizkusili, 

analizirali in ovrednotili različne eksperimente, s katerimi je mogoče poučevati mešanje barv 

(pigmentov). Ker je za sodoben pouk naravoslovja značilen tudi pouk z raziskovanjem, smo 

poskušali te eksperimente predelati v preproste raziskovalne dejavnosti. Pouk z raziskovanjem 

namreč spodbuja ustvarjalnost učencev, saj je do odgovorov na raziskovalno vprašanje mogoče 

priti na več različnih načinov, zato menimo, da lahko na tak način smiselno povežemo likovno 

umetnost in pouk naravoslovja. Z magistrskim delom želimo predvsem pokazati, kako je 

mogoče tradicionalne načine poučevanja nadgraditi ali jih zamenjati za bolj motivacijske in 

ustvarjalne pristope.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

V teoretični del so vključena naslednja poglavja V prvem poglavju je opisan otrokov razvoj. 

Sledi poglavje poučevanje likovne vzgoje, ki med drugimi vključuje podpoglavje o teoriji 

mešanja barv (pigmentov) ter pregled učnega načrta za likovno vzgojo z vidika mešanja barv 

(pigmentov). Nato je predstavljeno poglavje poučevanje naravoslovja, v katerem je pojasnjena 

razlika med eksperimentom in raziskovanjem. Med drugim vsebuje tudi pregled učnega načrta 

za spoznavanje okolja ter naravoslovja in tehnike z vidika eksperimentov in raziskovalnih 

dejavnosti. Zadnje poglavje teoretičnega dela je poglavje o medpredmetnih povezavah. 

 

2.1 OTROKOV RAZVOJ 

 

Otroci že od rojstva izkustveno spoznavajo svet okoli sebe. M. Pergar Kuščer (2004) omenja 

tri področja otrokovega razvoja: telesni, čustveni in miselni razvoj. Poudarja, da nobeno 

področje ne deluje neodvisno od drugega in prav vsa tri področja so močno povezana s 

socialnimi dejavniki.  

 

Zaradi narave magistrskega dela je na kratko predstavljen kognitivni razvoj, na osnovi katerega 

človek razmišlja, odloča in se uči. M. Pergar Kuščer (2004) v svojem delu razlaga kognitivni 

razvoj preko najbolj vplivnih teorij Jeana Piageta in Vygotskega. Avtorica po Piagetu razloži, 

da kognitivni razvoj poteka po točno določenih zaporednih stopnjah: 

 Senzorno-motorična stopnja – otrok spoznava svet preko zaznav in gibanja (od rojstva 

do 2. leta). 

 Predoperacijska stopnja – predlogična, egocentrična stopnja (od 2. do 7. leta). Otrok 

se lahko osredotoči le na en vidik naloge, medtem ko se ni sposoben osredotočiti tudi 

na odnose med različnimi vidiki.  

 Stopnja konkretnih operacij (od 7. do 11. leta). Otrok je na tej stopnji že sposoben 

razumevanja konzervacije – ohranitev količine. 

 Stopnja formalnih operacij (od 11. leta dalje). (Pergar Kuščer, 2004, str. 35-36) 

 

Glede na to, da v tem magistrskem delu obravnavamo temo, primerno za učenca od 6. do 10./11. 

leta, je pri  poučevanju potrebno upoštevati, da so učenci v času od 1. do 5. razreda večinoma 

na predoperacijski stopnji in prehajajo na stopnjo konkretnih operacij. Starostne meje med 

posameznimi stopnjami so le okvirne in odvisne od vsakega posameznika, zato je pri delu z 

učenci potrebno upoštevati individualne razlike. V 1. in 2. razredu so učenci običajno še na 

predoperacijski stopnji, torej še niso zmožni biti pozorni na več vidikov hkrati. Učenci vse od 

3. do 5. razreda so običajno na stopnji konkretnih operacij, torej so že sposobni razmišljati širše 

in ob tem  upoštevati več dejavnikov.  

M. Pergar Kuščer (2004) omenja, da Vygotsky v nasprotju s Piagetom strukturne razlike v 

mišljenju ljudi razlaga kot posledico kulturnih razlik v ciljih, izkustvih in jezikovnem orodju, 

ki podpira mentalno rast. Avtorica navaja, da se Vygotski v svoji teoriji osredotoči na 

proučevanje tako socialnih kot kulturnih vplivov. Avtorica povzame, da spretnosti, pridobljene 

s sodelovanjem v socialnih aktivnosti, otrok sčasoma ponotranji in postopoma postaja vse bolj 

samozadosten in neodvisen. V nasprotju s Piagetom Vygotski trdi, da razvoja ne moremo 

razlagati z razvojnimi stopnjami, saj gre za preveč kompleksen proces. Avtorica po Vygotskem 

omenja območje možnega razvoja. Sem sodi vse, kar je učenec sposoben narediti pod vodstvom 

odraslega. Podrobneje, gre za razdaljo med ravnjo razvoja, ki je določena z neodvisnimi 

rešitvami problemov pod vodstvom odraslega. Avtorica navaja naslednje: »Za miselni razvoj 

je pomembna interakcija z odraslimi ali s pomembnejšimi vrstniki. Pomemben je jezik. Otrok 
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je blizu rešitve problema, a potrebuje usmerjevalna vprašanja, vodilno nit, spodbudo in nasvet, 

ki bi ga pripeljal do rešitve.« (Pergar Kuščer, 2004, str. 40) 

M. Pergar Kuščer (2004) razloži, da Piaget poudarja konstrukcijo znanja preko akcije, medtem 

ko Vygotski poudari konstrukcijo znanja preko interakcije. Doda, da proces pridobivanja 

informacij Piaget razume s pomočjo fizične aktivnosti. Piaget tako poudarja pomembnost 

organizacije takih pogojev učenja, kjer učenec aktivno konstruira znanje. Poudari pomembnost 

učenčevega eksperimentiranja. Učenec tako nova spoznanja oblikuje z obstoječimi miselnimi 

strukturami. Avtorica povzema, da učenec s svojo miselno aktivnostjo ter s pomočjo 

fleksibilnega učitelja odkriva probleme, ki povzročijo kognitivni konflikt. Ob tem je 

pomembno, da učenec sam pride do spoznanja o ustreznosti svoje zamisli. Dodaja, da je cilj 

takšne aktivnosti vzpostavitev ravnotežja in tako učenec ponotranji rešitev. Vygotski v M. 

Pergar Kuščer (2004) medtem poudarja interakcijo v procesu izgrajevanja znanja. Gre za 

razliko med tem, kaj učenec zmore sam in kaj zmore pod vodstvom (M. Pergar Kuščer, 2004). 

 

Z iskanjem zanimivih načinov poučevanja mešanja barv (pigmentov) s pomočjo uporabe 

metode eksperimenta in učenja z raziskovanjem v magistrskem delu sledimo tako teorijam 

Piageta, ki z namenom kognitivnega razvoja poudarja fizično aktivnost učenca – akcijo, kot 

tudi Vygotskega, ki omenja območje možnega razvoja pod vodstvom učitelja. Uporaba tako 

metode eksperimenta kot učenja z raziskovanjem pomembno prispevata tudi k razvoju 

učenčeve ustvarjalnosti.  

 

2.1.1 Razvoj otrokove ustvarjalnosti  

 

Cankar in Deutsch (2015) ustvarjalnost razlagata v dveh smereh. Prva razlaga sledi izhodišču, 

da se rešitev pojavi sama od sebe, nepričakovana, druga pa naše delovanje možganov bolj 

spodbuja k ustaljenim vzorcem delovanja. Ko neka informacija vstopi v živčni sistem, se 

samoorganizira po ustaljenih mehanizmih v naših možganih In dodajata, da nam to omogoča 

hitro in natančno odzivanje. Pojasnita, da v situaciji, ko življenje od nas terja drugačno in 

ustvarjalno rešitev, postanejo ti vzorci ovira v našem mišljenju. Takrat je potrebno to rešitev 

razširiti, razpršiti pozornost in zapustiti ozek tir običajnih, dobro utečenih smeri. S takšnim 

načinom mišljenja imajo učenci v šolah velikokrat težave.   

 

Cankar in Deutsch (2015) ugotavljata, da problematika ustvarjalnosti v šolah ni nova. Pojasnita, 

da se je o tem spraševal že Guilford leta 1950. V svojem govoru Združenja ameriških 

psihologov je vprašal: » … zakaj je v šolah tako malo ustvarjalnosti, zakaj šolski sistem tako 

malo prispeva k oblikovanju bolj ustvarjalnih oseb?« (Cankar in Deutsch, 2015, str. 31) Avtorja 

pravita, da je to vprašanje aktualno še danes. Glede na to, da je problematika ustvarjalnosti v 

šolah zaznana že precej časa, menimo, da je morda eden izmed razlogov tudi različno 

pojmovanje tega pojma.  

 

Različni avtorji ustvarjalnost definirajo različno. Esquivel (1995) jo definira kot kritični proces, 

ki je vključen v oblikovanje novih idej. De Bono (2006) ustvarjalnost predstavi kot zelo 

pomembno v današnjem svetu in potrebo po ustvarjalnosti vidi v posameznikovi zmožnosti 

oblikovanja in predstavitvi novih izdelkov, storitev, da izboljšamo, morebiti poenostavimo 

postopke, razrešimo spore. Craft (2005) ustvarjalnost razume kot možnost, ki je drugi niso 

zaznali. Plucker in Zabelina (2009) razlagata ustvarjalnost kot kompleksen psihološki fenomen, 

katerega je mogoče opredeliti, raziskovati in razumeti iz različnih vidikov. A. Flaherty (2005) 

pravi, da je ustvarjalna ideja nova in uporabna v določenem družbenem okolju. Gardner (1999) 

ustvarjalnost povezuje z inteligenco. Avtor ugotavlja, da jima je skupno vključevanje reševanja 

problemov in ustvarjanja novih rešitev. Razliko med njima vidi v tem, da za razliko od 
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inteligence ustvarjalnost vključuje tudi postavljanje novih vprašanj. Dodaja, da ustvarjalen 

človek vedno deluje znotraj veje umetnosti ali discipline, zanj pa je značilno, da sprejema tudi 

inovacije. Pečjak (1989) za opredelitev ustvarjalnosti uporablja izraze, kot so izvirnost, 

koristnost, prilagojenost, prožnost, svobodnost, odprtost in nekonformizem – »… odklanjanje 

in neupoštevanje družbenih ali skupinskih norm kljub osebnim težavam, škodi«. (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 1998, str. 649) Da ustvarjalnost bolje razumemo, je potrebno 

razumeti tudi miselne procese, ki jih ustvarjalnost zahteva. 

 

Guilford (1950) mišljenje razlaga kot konvergentno ter divergentno. Konvergentno mišljenje 

uporabljamo takrat, ko so misli usmerjene k eni rešitvi problema. Ferbežer (2009) doda, da ta 

način razmišljanja zahtevajo formalna logika, testi za merjenje inteligentnosti in šole. Dodaja, 

da konvergentno mišljenje šole običajno vrednotijo višje kot nenavadnost reševanja problemov 

in izvirnost. Avtor pojasni, da je nasprotno od konvergentnega divergentno mišljenje, ki ga 

uporabljamo, ko naloga od nas zahteva, da prihajamo do več rešitev. Pečjak (1989) razlaga 

divergentno kot ustvarjalno mišljenje, saj se ustvarjalni ljudje ne zadovoljijo le z eno rešitvijo 

problema. De Bono (2006) omenja še lateralno mišljenje, kjer sicer mislec išče manj pomembne 

informacije (razmišlja »napačno«), da bi prišel do rešitve. Dodaja, da v življenju potrebujemo 

tako vertikalno kot lateralno mišljenje, saj lateralno poveča učinkovitost vertikalnega. Cankar 

in Deutsch (2015) navajata, da so nevroznanstveniki že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 

opozorili na razliko v delovanju leve in desne možganske hemisfere. Za levo polovico 

možganov je značilno bolj logično mišljenje, medtem ko naj bi bilo za desno možgansko 

polovico značilno bolj celostno procesiranje informacij. Takšno mišljenje vpliva na intuitivno 

in domišljijsko izražanje. Avtorja pojasnjujeta ugotovitve starejših raziskovalcev, da je 

ustvarjalnost bolj vezana na desno kot na levo možgansko hemisfero. Dodajata tudi spoznanja 

novejših raziskovalcev, ki so pokazala, da pri ustvarjalnosti možgani ne delujejo ločeno. 

Potrebna sta torej oba načina mišljenja.  

 

Beghetto (2005) ugotavlja, da je kljub številnim opredelitvam pojem ustvarjalnosti v šolah 

slabo formuliran. Doda, da učitelji opozarjajo učence, naj pri delu uporabijo svojo ustvarjalnost, 

ne razložijo pa jim, kaj natančno s tem mislijo. Tako se velikokrat pojmuje napačno in 

ustvarjalnost učitelji razlagajo kot talent, ki je povezan z osebnostnimi lastnostmi. Cankar in 

Deutsch (2015) omenjata, da avtorji kritično opozarjajo na hudo napako sodobnega šolstva, ki 

napake pojmujejo kot nezaželene in jih kaznujejo s slabo oceno. Tako učenci dobijo vtis, da je 

pri šolskem delu bolje narediti nič, kot narediti napako. Navajata, da se učenci znotraj šole še 

vedno težko izražajo na drugačen način. Dodajata, da pouk, ki je omejen z urnikom in razdeljen 

na različne discipline, ne omogoča dovolj ustvarjalnosti in inovativnosti. Učenci v današnji šoli 

niso nič drugačni od učencev izpred desetletja, drugačen pa je svet. Zato je potrebno šolo 

prilagoditi svetu.  

 

Cankar in Deutsch (2015) ustvarjalno kulturo predstavita kot dejavnik, ki ima močan vpliv na 

razvoj ustvarjalnosti. Ustvarjalna kultura naj bi ponujala veliko možnosti za vključevanje 

posameznika, njegovo radovednost in raziskovanje, za konstruiranje znanja ter pogajanje. Tako 

je odprtost komunikacije, tvorjenje zaupanja, spodbujanje divergentnosti in razumevanje 

odnosov med kulturami ter ljudmi predvidena na vseh ravneh. Avtorja dodata, da je poleg 

ustvarjalne kulture ključen še pogled vodstva šole na novosti.  

 

Mišljenje, ki presega ustaljene miselne vzorce, potrebujemo vse življenje. Glede na izsledke 

prej navedenih avtorjev šola ne spodbuja ustvarjalnosti v pravi smeri. Menimo, da sta glavni 

napaki sodobnega šolstva, da konvergentno mišljenje šola vrednoti precej višje kot divergentno 

in drugačnost kaznuje.  
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2.2 POUČEVANJE LIKOVNE VZGOJE 

 

V nadaljevanju so predstavljene splošne značilnosti pouka likovne vzgoje. Predstavljene so tudi 

vrste mešanja barv. V magistrskem delu smo se posvetili subtraktivnemu mešanju barv, za 

potrebe magistrskega dela pa smo uporabili izraz mešanje barv (pigmentov). Sledi pregled 

učnega načrta likovne vzgoje z obravnavanega vidika.  

 

2.2.1 Splošne značilnosti pouka likovne vzgoje 

 

V predgovoru  knjige Velike umetnine za male umetnike (Karim, 2011) B. Tomšič Čerkez 

zapiše, da v času, v katerem živimo, prevladujejo vizualne informacije. Razloži, da je zmožnost 

obvladovanja vizualnih informacij odvisna od tega, kako jih vidimo, doživimo, razumemo, 

presojamo, povezujemo in jim določimo vrednost. Avtorica predgovora knjige pojasnjuje, da 

likovna dejavnost omogoča učencem, da se bodo lahko v prihodnosti uspešno znašli v izrazito 

hitro spreminjajočih življenjskih razmerah. Dodaja, da otroci pri likovni vzgoji odkrivajo 

vsebinske in oblikovne posebnosti vizualnih sporočil. Pojasni, da s samostojnim raziskovanjem 

izkoristijo svoje doživljajske in zaznavne zmožnosti in ob tem se dotikajo, vidijo, slišijo in tako 

spoznavajo in doumevajo, svoje gibne, vidne in tipne izkušnje med seboj povezujejo, 

spreminjajo, preoblikujejo in tako pridobijo nove. Dodaja, da je likovna dejavnost torej 

izhodišče za vseživljenjsko učenje.  

 

Pomembnost pouka likovne vzgoje je dandanes pogosto prezrta. O tem pišeta E. Winner in 

Hetland (2008). Avtorja ugotavljata, da likovna vzgoja prispeva veliko tudi k drugim področjem 

učenja. Navajata, da bi morali izsledki njune raziskave skrbeti tako učitelje kot starše glede 

ukinjanja pouka likovne vzgoje.  Pojasnita, da ima učenje določenih likovnih tehnik izreden 

vpliv na miselne navade, ki jih ne spodbuja noben drug predmet. Tako učenci pri učenju teh 

tehnik pridobivajo vizualno-prostorsko zmožnost, urijo se v refleksiji, samokritičnosti, 

razvijajo navdušenje nad eksperimenti in hkrati se učijo učenja iz napak. Vse te zmožnosti so 

pomembne v mnogih službah, ampak so široko prezrte v današnjih standardiziranih testih 

znanja (Winner in Hetland, 2008).  

 

Avtorja se strinjata, da je pomembnost likovnega pouka v veliki meri v vseživljenjskem učenju. 

Iz preteklih izkušenj lahko povzamemo, da je pouk likovne vzgoje v glavnem tudi v našem 

okolju velikokrat prezrt, razumljen kot manj pomemben predmet. O pomembnosti likovne 

vzgoje se malokrat govori, kljub temu, da prinaša veliko koristi na zelo različnih področjih.  

 

2.2.2 Teorija barv  

 

Butina (2000) navaja, da je barva likovna prvina, ki jo zaznamujejo različne lastnosti: 

kromatičnost, svetlost in nasičenost; »pri likovnem oblikovanju se navadno uporabljajo barvne 

snovi« (Butina, 2000, str. 28). Šuštaršič, Butina, Zornik, de Gleria in Skubin (2004) pišejo, da 

je sončna svetloba zmes vseh spektralnih barv. Razložijo, da predmeti nekatere spektralne barve 

vpijejo, druge pa odbijajo, zato jih vidimo pestro obarvane. Dodajajo, da je v 17. stoletju Isaac 

Newton eksperimentalno dokazal, da se bela sončna svetloba, ki je prepuščena skozi stekleno 

prizmo, razkloni v barvni spekter, v primeru ponovnega mešanja vseh spektralnih barv, 

ponovno dobimo belo svetlobo. Ob tem je pomembno poudariti, da to ne velja za mešanje barv 

(pigmentov). Pod stekleno prizmo se tako barvne svetlobe razlomijo pod različnimi koti. 

Likovnost se pogosteje kot z barvami svetlobeukvarja oz. izraža z barvnimi pigmenti, katerih 

odnose so različni avtorji oblikovali v različne barvne sheme (med najbolj znanimi je barvni 
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krog J. Itten). Avtorji poimenujejo barve, ki so pisane in vključene v mavrico, pestre ali 

kromatične barve. Črno, belo in sivo poimenujejo kot nepestre, akromatične ali nevtralne barve.  

 

V literaturi pogosto srečujemo izraz pigment, katerega ne smemo razumeti kot sopomenko 

besede barva, saj ima povsem drug pomen. Slovar slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 840) 

razlaga pigment kot »snov, ki daje organizmu in njegovim delom barvo, barvilo«, medtem ko 

barvo razlaga kot »lastnost predmeta, katero očesu posreduje svetlobo, ki jo telo seva, odbija 

ali prepušča.« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1998, str. 35) 

 

Šuštaršič idr. (2004) navajajo, da so osnovne barve tiste barve, iz katerih lahko nastanejo vse 

druge. Dodajajo, da ločimo več načinov mešanja barv, kot so aditivno – seštevalno mešanje 

barv, optično mešanje barvnih valenc in subtraktivno – odštevalno mešanje barv. 

Pojasnjujejo, da terciarne barve nastanejo z mešanjem čistih sekundarnih barv, posledično z 

mešanjem treh primarnih. S tem dobimo različne rjave odtenke. V nadaljevanju bomo 

predstavili tri vrste mešanja barv. 

 

Šuštaršič idr. (2004) kot prvi način mešanja barv navajajo aditivno – seštevalno mešanje. Pri 

tem gre za mešanje barvnih svetlob. Razlagajo, da kadar na isto steno mrežnice priteka več 

sevanj svetlobe, ki so različnih valovnih dolžin, nastane seštevalno oz. aditivno mešanje barv. 

Dodajajo, da bela svetloba ponovno nastane, če zmešamo vse spektralne barve. Navajajo, da so 

oranžno-rdeča, zelena in vijolično-modra osnovne barve, s katerimi lahko pri aditivnem 

mešanju dobimo vse druge barve. V primeru, da zmešamo vse tri, nastane bela svetloba. 

Pojasnijo, da sta komplementarni barvni svetlobi dva različno obarvana žarka, ki z mešanjem 

ustvarita belo svetlobo. (To so npr. rumena in vijolično-modra, oranžno-rdeča, cianomodra in 

zelena ter magenta rdeča.) Dodajo, da sekundarno barvno svetlobo dobimo, če mešamo dve 

primarni barvni svetlobi. 

 

Šuštaršič idr. (2004) kot drugo vrsto mešanja barv navajajo optično mešanje barvnih valenc. 

Razlagajo, da optično mešanje barvnih valenc dosežemo, kadar prihajajo svetlobni dražljaji na 

mrežnico v zelo kratkih časovnih obdobjih. Primer so hitro vrtenje barvnih ploskev na barvnih 

vrtavkah. Pojasnjujejo, da je vzrok v persistenci – vztrajnosti zaznavanja in dojemanja. 

Dodajajo, da to vrsto mešanja dosežemo tudi z različnimi barvnimi lisami – točkami. To lahko 

opazimo, ko so točke oz. lise druga ob drugi in jih opazujemo s tolikšne razdalje, da je zorni 

kot gledanja tako majhen, da jih več ne razločimo. Kot primer navajajo slike pointilistov, ki jih 

opazujemo od daleč. Avtorji predstavijo še binokularno optično mešanje barv. To pomeni, da 

levo oko sprejema drugačno barvo kot desno, ampak pod določenimi pogoji obe informaciji 

zaznamo kot en barvni vtis. Omenjeni avtorji razložijo, da ti načine mešanja barv spadajo k 

aditivnemu mešanju barv, ker so zakonitosti zlivanja barvnih vtisov pri optičnem mešanju 

barvnih valenc podobne kot pri aditivnem mešanju barvnih svetlob.   

 

Avtorji (Šuštaršič idr., 2004) predstavijo še subtraktivno mešanje barv. Snovno mešanje barv 

ali prekrivanje barvnih filtrov imenujemo odštevanje ali subtrakcija, zato se imenuje tudi 

odštevalno mešanje. Zanj je značilno soudeleženo vpijanje – absorbcija določene barvne 

svetlobe. Avtorji razlagajo, da ko pade žarek bele sončne svetlobe na obarvano površino, barvila 

odštejejo oz. odbijejo tisto barvno svetlobo, ki je očesu vidna. Tako obarvana površina vsrka 

druge valovne dolžine. Dodajajo, da barvni filtri prečistijo določene barvne svetlobe, ki so v 

beli svetlobi, prepustijo pa druge. Tako snovno mešanje barv in pigmentov sodi k 

subtraktivnemu mešanju barv. Pojasnijo, da pigmenti delujejo kot filtri, saj pigmenti barvo 

odbijajo – odštejejo, filtri pa barvo prepuščajo.  
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Omenjeni avtorji navedejo naslednje primarne, sekundarne in terciarne barve, ki se pojavijo pri 

subtraktivnem mešanju: 

 Primarne – prvostopenjske barve so ciano modra, rumena in magenta rdeča. Z 

mešanjem teh barv nastane črna barva.   

 Sekundarne – drugostopenjske barve so mešanice dvojice primarnih barv. Če zmešamo 

rumeno in rdečo, dobimo oranžno barvo, če zmešamo modro in rumeno, nastane zelena, 

iz rdeče in modre nastane vijolična barva. Če sekundarno barvo zmešamo s tretjo 

primarno barvo, nastane znova nevtralna barva. To dvojico imenujemo 

komplementarni par oz. par proti barv. V barvnem krogu sta si nasprotni.  

 Terciarne – tretjestopenjske barve so mešanica dveh sekundarnih barv. 

 

Slikarji uporabljajo subtraktivni način mešanja barv. Tradicionalna imena za umetniške barve 

so cinkova bela, kadmijeva rumena, cinober rdeča, žgana siena, pariško modra, karmin rdeča, 

umbra, kobaltno modra, ultramarin modra itn. (Šuštaršič idr., 2004). »Barve lahko mešamo med 

seboj in dobimo nove barvne odtenke, ki so lahko svetlejši ali temnejši. Barvnih možnosti je 

zato več kakor svetlostnih, barvna informacija pa je zato bogatejša.« (Butina, 2000, str. 30) 

 

2.2.3 Pregled učnega načrta za likovno vzgojo z vidika mešanja barv (pigmentov) 

 

Učni načrt za likovno vzgojo (Kocjančič idr., 2011) predvideva, da učenec na spoznavni ravni 

analizira in presoja vse, kar vidi, na izrazni pa likovno formira ta svet. Tako učenec med 

likovnim izražanjem razvija likovno mišljenje in domišljijo. Razvija tudi sposobnost 

raziskovalnega dela, razumevanje vizualnega okolja, izraža občutja, stališča in vrednote. 

Učenec spoznava barve od vključno 1. do 5. razreda. V 1. triletju je navedeno, da učenec glede 

mešanja barv (pigmentov) doseže naslednje cilje: »meša primarne barve ter s tem dobi 

sekundarne barve in z njimi izdela sliko, izkustveno meša barve in z njimi naslika sliko, razvija 

občutek za mešanje barv.« (Kocjančič idr., 2011, str. 7) Po učnem načrtu učenec v tretjem 

razredu utrdi izraza primarne in sekundarne barve ter spozna izraz terciarne barve.  

 

V učnem načrtu za likovno vzgojo (Kocjančič idr., 2011) v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju je predvideno, da učenec pri oblikovanju na ploskvi uporablja podlage različnih barv, 

razvija občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami, razvija občutek za odnose med 

različnimi barvami, pridobiva izkušnje z različnimi načini mešanja barv. Učenec mora v 

drugem triletju pri likovni vzgoji poznati značilnosti barv in to znanje uporabiti. Učenec pozna 

obravnavane likovno izrazne zmožnosti oblikovanja na ploskvi in v prostoru. Učni načrt 

predvideva vse od prvega do petega razreda 70 ur pouka likovne vzgoje letno. Razporeditev ur, 

ki jo učitelj določi za obravnavo neke likovne naloge, je odvisna od letnega delovnega načrta 

in  učiteljeve avtonomnosti. 

 

V didaktičnih priporočilih za likovno vzgojo (Kocjančič idr., 2011) je z vidika mešanja barv 

pigmentov razloženo, da se ta vsebina obravnava s praktičnim delom učencev in zahteva večjo 

pozornost tako učitelja kot učenca. Avtorji navajajo, da je pri poučevanju potrebno upoštevati 

tako učenčev psihofizični kot motorični razvoj. Dodajajo, da mora biti učitelj pozoren na 

individualne posebnosti v razvoju in na napredek učencev. Pozoren mora biti tudi na učenčev 

socialni razvoj in na nagnjenost k posameznim področjem likovnega izražanja, materialov in 

motivov. Navajajo, da je učiteljeva uspešna motivacija povezana tudi z izbiro in uporabo 

različnih didaktičnih metod.  
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2.3 POUČEVANJE NARAVOSLOVJA 

 

V nadaljevanju so predstavljene splošne značilnosti pouka naravoslovja. Podrobneje so 

predstavljene značilnosti metode eksperimenta in pouka z raziskovanjem, ki sta bistveni 

sestavini sodobnega pouka naravoslovja. Sledi pregled učnega načrta tako spoznavanja okolja 

kot naravoslovja in tehnike z vidika eksperimentov in pouka z raziskovanjem.  

 

2.3.1  Splošne značilnosti pouka naravoslovja  

 

Devetak in Metljak (2014) opozarjata, da raziskave kažejo nezadovoljivo zanimanje mladih za 

naravoslovje in da je raven naravoslovne pismenosti nizka. Dodajata, da v povprečju dijaki in 

študentje ne marajo naravoslovja, kot ga poučujejo v evropskih šolah. Kritična sta do dejstva, 

da evropske šole vztrajajo na naravoslovnih idejah, razvitih v 19. stoletju, in dodajata, da 

vključujejo premalo eksperimentalnega dela. Predstavita enega izmed mednarodnih projektov, 

imenovanega PROFILES, katerega namen je bil promocija poučevanja in učenja naravoslovja 

z raziskovanjem. Poudarjata osrednjo vlogo, ki jo nosi samozavedanje učiteljev o pomembnosti 

uporabe inovativnih in učinkovitih strategij poučevanja naravoslovnih predmetov. Avtorja 

skušata iskati razloge za nezadovoljivo zanimanje mladih za naravoslovje. Med drugim 

izpostavita pomanjkanje metode eksperimenta v sodobnem poučevanju naravoslovja, ki naj bi 

vključeval inovativne, aktivne in motivacijske pristope.  

 

Avtorica D. Skribe-Dimec v delu Raziskovalne škatle (1998) sledi omenjenim pristopom. V 

slednjem delu predstavi naravoslovje za majhne otroke kot odkrivanje in spoznavanje sveta, ki 

jih obkroža. Pravi, da je prav vsak otrok radoveden in vedoželjen, saj predmete in pojave gleda, 

posluša, tipa, okuša in voha. Doda, da otroci začnejo kasneje o teh zaznavah postavljati 

vprašanja in da je takrat pravi čas za sistematično spoznavanje pojmov ter razvijanje 

naravoslovnih postopkov. Rihter (2016) začetek naravoslovja v prvih letih šolanja predstavi kot 

otrokovo prvo srečanje z znanostjo in njenimi metodami dela, to pa ima velik vpliv na njegov 

odnos do znanstvenega dela in uporabe znanstvenih odkritij.  

 

Devetak in Metljak (2014) spodbujata sodoben pouk naravoslovja, za katerega je značilna 

osredinjenost na učenje naravoslovja oz. določenih pojmov, pri čemer ni pomembna konkretna 

in zelo specifično določena vsebina. Poleg tega poudarita še pomen motivacije kot ključnega 

dejavnika inovativnega poučevalnega pristopa. M. Juriševič (2006) učno motivacijo razlaga 

kot: »… termin, s katerim na splošno označujemo vlogo oziroma prisotnost ene ali več 

motivacijskih sestavin v procesu učenja.« (Juriševič, 2006, str. 13) Avtorica razloži, da ločimo 

notranjo in zunanjo motivacijo. Notranja nas žene v iskanje nečesa novega, je težnja k soočanju 

z novimi izzivi. Nekateri jo opisujejo kot intenzivno vpletenost v učenje, je težnja k iskanju 

smisla, radovednost. Zunanjo motivacijo lahko razumemo kot spodbudo za učenje, ki prihaja 

iz okolja (Juriševič, 2006). V magistrskem delu bomo težili k uporabi didaktičnih pristopov 

poučevanja, ki so inovativni, motivacijski, raziskovalno in eksperimentalno usmerjeni in imajo 

poudarek na učenčevi aktivnosti. 

 

2.3.2 Razlika med eksperimentom in raziskovanjem 

 

Krnel (2014) opozarja na razliko med eksperimentom in raziskovanjem. Avtor pravi, da vsaka 

naravoslovna dejavnost ali eksperiment še ni pouk z raziskovanjem. Doda, da eksperimente pri 

poučevanju uporabljamo že vse od 1. razreda dalje, medtem ko pouk z raziskovanjem, ki 

vključuje pošten poskus, uporabljamo proti koncu 3. oziroma v 4. razredu. Dodaja, da so 



 

9 
 

eksperimenti običajno vnaprej strukturirani in tako je njihov potek in izid vedno enak oziroma 

vnaprej določen, kar za pouk z raziskovanjem ne drži. To so npr. naloge z navodili o tem, kakšne 

pripomočke učenci potrebujejo, opisan je postopek in vrstni del dejavnosti. Krnel (2004b) pravi, 

da o eksperimentu v ožjem naravoslovnem pomenu lahko govorimo takrat, ko nek pojav 

opazujemo ločeno od širšega okolja. Tako skušamo ugotoviti, katere so spremenljivke v pojavu 

in kako posamezna spremenljivka vpliva na nek pojav. Dodaja, da je med tem pomembno, da 

vrednosti vseh spremenljivk razen opazovane ne spreminjamo – ohranimo jih konstantne. 

Takrat lahko rečemo, da je eksperiment izveden pošteno. Avtor pojasni, da je neodvisna 

spremenljivka tista, ki ji spreminjamo vrednost, odvisna spremenljivka pa je rezultat oziroma 

sprememba v pojavu. Za razliko od eksperimenta avtor navaja, da pouk z raziskovanjem vodijo 

raziskovalna vprašanja, npr. kaj se zgodi, če … Pojasni, da se pri pouku z raziskovanjem 

sprašujemo, ali bi se zgodilo to in to, če bi naredili, spremenili … Doda, da je izid poskusa tako 

že nekako pričakovan, napovedan in da postavljeno hipotezo preverimo z eksperimentom ali 

serijo eksperimentov. Bolj podrobno je eksperiment in pouk z raziskovanjem predstavljen v 

nadaljevanju. 

 

2.3.3 Eksperiment 

 

Za eksperimente se v literaturi uporablja tudi izraz poskus. Slovar slovenskega knjižnega jezika 

(1998, str. 192) razlaga tako eksperiment kot poskus enako: »eksperimènt je znanstveni 

postopek, s katerim se kaj ugotovi ali dokaže, poskus.« Slovar tujk (1979, str. 171) pa razlaga 

eksperiment kot: »praktični, znanstveni poizkus, tj. opazovanje, preiskovanje pojava v natančno 

določenih okoliščinah, zlasti za preizkušanje teorije«. Za potrebe tega magistrskega dela je 

uporabljen izraz eksperiment. 

 

Vogrinc in Devetak razlagata, da je klasični naravoslovni eksperiment »… naravnan na 

ugotavljanje vzročnih zvez, predvsem v tistih situacijah, kjer ne prihaja do hkratnega 

učinkovanja različnih vzrokov oz. kjer je za učinek posameznega vzroka vseeno, ali učinkuje 

ta vzrok ob konstantnih ali izločenih drugih vzrokih ali hkrati z njimi.« (Vogrinc in Devetak, 

2007, str. 200) V svojem delu sta osredinjena na učence v 3. vzgojnem izobraževalnem obdobju. 

Devetak (2009) predstavi eksperiment kot najbolj priljubljeno metodo med učenci. Pravi, da v 

učencih vzbudi motivacijo za delo, zanimanje in željo po razlagi, kaj se med opazovanjem 

dogaja. Doda, da se eksperimentiranje v glavnem navezuje na makroskopsko, konkretno 

komponento pojma, submikroskopska – »… tako majhen, da se ne vidi niti z mikroskopom«. 

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1998) – raven pojma pa se uporablja kasneje. Pri tem je 

pomembno, da so učenci v tretjem obdobju osnovnošolskega izobraževanja vajeni opazovati 

pojave in eksperimente z namenom, da so pozorni na vse dogajanje in razmišljajo tudi o poteku 

eksperimenta, ki je neviden. Avtor navaja, da se začne pravi kemijski jezik in matematične 

zveze uvajati v tretjem obdobju osnovnošolskega izobraževanja. Pojasni, da so učenci zmožni 

razumevanja le, če so že v začetnih obdobjih šolanja seznanjeni z opazovanjem eksperimentov. 

To je pogoj za razumevanje abstraktnih pojmov v višjih razredih osnovne šole.  

Torej lahko povzamemo, da so eksperimenti ena izmed zelo motivacijskih metod dela, ki je 

ključna že v začetku vzgojno-izobraževalnega obdobja in ima pomemben vpliv na kasnejše 

eksperimentalno delo.  

Z eksperimenti lahko obogatimo pouk (Božič, 2014). N. Rihter (2016) opisuje eksperimentalno 

delo kot miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti učencev. Dodaja, da ima poseben 

pomen pri razvijanju vedoželjnosti, kulture dela in sodelovanju med ljudmi. Pojasni, da se 

otroci seznanijo s ključnimi fizikalnimi pojmi že v 1. triletju. Z njihovo aktivno vključenostjo 

spodbudimo zanimanje za naravoslovje in razvijamo njihove naravoslovne kompetence.    
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Krnel (2004b) omenja več vrst eksperimentov za poučevanje, kot so: 

 operacijsko določanje  lastnosti – za  spoznavanje  določene  lastnosti je potrebno izvesti 

neko dejanje,  

 eksperiment, ki ga sprožimo, da pojav v kontroliranih okoliščinah lahko podrobno 

opazujemo in na temelju opazovanj sklepamo na zakonitosti,  

 eksperiment, s katerimi preverimo  hipoteze  ali  napovedi, 

 eksperiment, s katerim simuliramo tehnološki postopek in 

 demonstracijski eksperiment – običajno ga uporabimo za usvajanje ali utrjevanje 

pojmov.  

Dodaja, da omenjene eksperimente uporabljamo od 1. do 3. razreda osnovne šole, proti koncu 

3. razreda  in  predvsem  v 4. razredu  pa je čas  za  pošten  eksperiment,  kjer  raziskovanje 

vodijo raziskovalna vprašanja (Krnel, 2004a; Krnel, 2004b).  

»Pošten ali nepristranski poskus, v angleški literaturi imenovan »fair test«, ni tako preprost 

pojem za učence na razredni stopnji, kot se to pogosto zdi nam učiteljem.« (Krnel, 2006, str. 

34). Avtor doda, da zato od učencev ne moremo zahtevati, da bodo razumeli pomen poštenega 

eksperimenta. Pojasni, da imajo učenci težave z določanjem spremenljivk zaradi določene 

gospodarnosti v miselnih procesih. Doda, da otroci želijo razložiti pojav s čim manj 

spremenljivkami. Tako učenci hitro najdejo zvezo med njimi in pojav razložijo, vendar je 

vprašljivo, ali je odgovor pravilen. Navede, da so otroci kasneje sposobni hkrati ravnati z več 

spremenljivkami in reševati kompleksnejše probleme. Krnel (2006) navaja tri vrste 

razmišljanja, ki ga uporabljajo otroci:  

 Operacijo reverzibilnosti; ob eksperimentu prelivanja vode iz enega kozarca v drugega 

z različno obliko, ta način razmišljanja pomeni, da vodo v mislih prelijemo nazaj v prvo 

posodo, kjer bi bila gladina enako visoko kot pred prvim prelivanjem, torej je tekočine 

enako.  

 Operacijo konstantnosti; ker tekočina ni bila dodana ali odvzeta, je tekočine v obeh 

posodah enako.  

 Operacijo kompenzacije; poleg višine gladine vključuje še drugo spremenljivko, širino 

posode. Otrok si tako razlaga, da se je višina npr. znižala, ampak se je širina povečala, 

torej gre za enako prostornino tekočine. Za to presojo je potrebna uporaba več miselnih 

operacij hkrati. Avtor omenja še en poskus o koncentraciji raztopin za otroke od 4. do 

8. leta. Prva skodelica je bila polna, v drugi je bilo vode le do polovice in v obe so dodali 

po žličko sladkorja. Nato so otroke spraševali o tem, ali so tekočini enako sladki. Po 

Piagetu otrok ni sposoben določiti vseh spremenljivk. Krnel povzame: »Razumevanje 

pojma pošten poskus, ki vključuje določanje spremenljivk in konstant, tako ni 

pomembno le v ozkem naravoslovnem področju, v iskanju objektivnih rezultatov 

izvedenih poskusov, ampak mnogo širše. Osvobaja nas utečenih pravil, ki sestavljajo 

mišljenje po zdravi pameti, in vodi do drugačnih, pravilnejših zaključkov.« (Krnel, 

2006, str. 35) 

 

Kržičnik Mirt (2016) navaja namene naravoslovnih poskusov: 

 razumevanje in spoznavanje različnih pojavov, s katerimi se srečujejo vsakodnevno, 

 uvajanje otrok v samostojno raziskovanje,  

 uvod v problemski način dela, 

 razvijanje spoštljivega, odgovornega odnosa do narave, 

 spoznavanje in doživljanje narave v njeni raznolikosti, povezanosti in v stalnem 

spreminjanju, 

 spodbujanje različnih pristopov pri spoznavanju narave (Kržičnik Mirt, 2016, str. 6). 
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2.3.4 Pouk z raziskovanjem 

 

Tako kot izvajanje eksperimentov je tudi raziskovanje sestavni del naravoslovnega pouka. 

Petek in Glažar (2015) v svojem delu omenjata, da v slovenski literaturi najdemo veliko 

različnih imen za pouk, ki vključuje raziskovanje. Omenjata, da se pojavljajo naslednja 

poimenovanja: raziskovalni pouk, pouk z raziskovanjem, raziskovalno učenje, učenje z 

raziskovanjem ali učenje naravoslovja z raziskovanjem. Dodajata, da se v angleščini za ta tip 

pouka največkrat uporablja dva izraza: Inquiry Learning ali Inquiry Based Science Education. 

Za potrebe  tega magistrskega dela bomo uporabljali izraz pouk z raziskovanjem.  

 

Petek in Glažar (2015) razložita, da se je pouk z raziskovanjem razvil na podlagi idej 

konstruktivizma in na temeljih teorij Piageta ter Vygotskega. Dodata, da se pri gradnji 

razumevanja in osmišljanja informacij predvideva aktivno vlogo učenca. Za zgodnje šolsko 

obdobje je tako značilno vodeno raziskovanje. Avtorja navajata, da učenci svoje zamisli 

primerjajo z novimi, drugimi izkušnjami in dejstvi. Pri tem se srečujejo z nasprotji svojih idej, 

kar v njih vzbudi kognitivni konflikt. To je težnja, ki učenca vodi v smer novega, znanstveno 

ustreznega razumevanja pojava. Poudarita, da je ob tem potrebno paziti, da sta tako raziskovalni 

problem kot pristop primerna za učenčevo stopnjo mišljenja. Woolfolk (2002) navaja, da je 

učenčeva sprememba pojmovanj ključ do razumevanja naravoslovnih vsebin in pojmov. Da 

pride do sprememb, mora učenec skozi naslednje faze: 

 začetno nezadovoljstvo nad lastno idejo in prepričanjem, 

 poskus pojasnjevanja neskladja med lastnim pojmovanjem in informacijo, s katerimi je 

soočen, 

 poskus prilagajanja meritev in opazovanja lastnemu pojmovanju, oklevanje, 

 sprememba pojmovanja (Woolfolk, 2002). 

 

Podobno kot ugotavljata Petek in Glažar,  Krnel (2007) navaja, da postaja pouk z raziskovanjem 

vse bolj popularen, ne samo pri nas, ampak tudi po vsem svetu. Od prenove učnih načrtov je 

vključen tudi v slovenske učne načrte s področja naravoslovja. Krnel (2007) pravi, da obstaja 

več definicij pouka z raziskovanjem. V svojem članku razlaga pouk z raziskovanjem kot: 

»Učence vodi k razvijanju razumevanja naravoslovnih pojmov skozi neposredno izkušnjo s 

snovmi, predmeti, rastlinami in drugimi bitji, s pomočjo knjig in drugih virov ter strokovnjakov, 

ob sprotnem argumentiranju in izmenjavi mnenj.« (Krnel, 2007, str. 8) Omenja še eno 

definicijo, ki so jo zapisali na centru Pouka z raziskovanjem v Angliji: »Raziskovanje je način 

pridobivanja znanja. Pri raziskovanju učenci postavljajo lastna vprašanja ali iščejo odgovore na 

vprašanja, ki jih je postavil učitelj. V prvem primeru se naučijo to, kar so si sami izbrali, v 

drugem primeru je vsebino določil učitelj. Vendar ne glede na to vse učenje temelji na aktivni 

vlogi učencev.« (Krnel, 2007, str. 8) Bistvo vseh definicij je, da poudarjajo aktivnost učenca v 

vlogi raziskovalca. Učenec postavlja raziskovalna vprašanja, oblikuje hipoteze, načrtuje 

raziskave, testira hipoteze in predvidi odgovore na ta vprašanja. Avtor pravi, da je glede na vse 

to raziskovanje pri pouku sredstvo in cilj, proces in produkt. Pojasni, da je sredstvo zato, ker 

vodi k razumevanju naravoslovnih pojmov, cilj pa zato, ker vodi k razumevanju narave in 

odkrivanju tega, kako naravoslovje in znanost delujeta. Avtor razvoj pouka z raziskovanjem 

razlaga kot posledico zavedanja, da šola ne more zagotoviti vsega znanja, ki ga učenci 

potrebujejo v svoji prihodnosti. Dodaja, da obstajajo načini, da jim šola zagotovi znanja, 

spretnosti in naravnanosti za vse življenjsko učenje. Učenci naj bi tako skozi takšen pouk postali 

sposobnejši uravnavati lastno učenje in učenje v skupini. H. Buttemer (2006) zagovarja, da bi 

morali vsi učenci, ne glede na starost, pri spoznavanju naravoslovja imeti priložnost uporabe 

znanstvenih raziskav in razvijati zmožnost razmišlja in povezovanja teh raziskav.  
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Krnel (2007) omenja tako splošne kot operativne učne cilje, ki so značilni za pouk z 

raziskovanjem. Ti so: 

 širjenje znanja o naravi in procesih v njej – gre za najsplošnejši cilj, ki se v slovenskih 

in tujih učnih načrtih najpogosteje spreminja, 

 razvijanje opazovanja, formuliranja vprašanj in eksperimentiranja – običajno so cilji 

pogosto spregledani, pa vendar gre za razvoj temeljnih sestavin znanstvenega mišljenja, 

 razvijanje logičnega mišljenja na temelju dokazov – tvorijo univerzalno in prenosljivo 

znanje, 

 razvoj pojmov – raziskovanje omogoča razvoj pojmov, ki so bolj diferencirani in 

povezani, 

 sodelovanje pri znanstveni praksi – novo znanje, ki nastaja v določeni kulturni in 

socialni sredini ima posebno vrednost za pouk. (Krnel, 2007, str. 9) 

 

Krnel (2007) navaja, da se ne pričakuje poučevanje vsega naravoslovja z raziskovanjem. Pouk 

z raziskovanjem se uporabi le pri tistih ciljih in vsebinah, ki so za to ustrezne. 

 

Različni avtorji korake za pouk z raziskovanjem poimenujejo različno, a vsebinsko so si med 

seboj podobni. Krnel (2007) razlaga potek raziskovanja z začetkom v problemu oziroma v 

vprašanju. Sledi raziskovanje tega problema s pregledom literature. Iz tega oblikujemo 

raziskovalno vprašanje, ki ima običajno izhodišče iz hipoteze. Avtor navaja, da sledi načrt 

raziskave (vrste eksperimentov in opazovanj ter meritev, njihovo zaporedje in oprema), nato 

izvedba eksperimentov, opazovanj in merjenj ter njihovo beleženje in obdelava podatkov. 

Doda, da naj bi po interpretaciji rezultatov dobili odgovor na raziskovalno vprašanje; gre za 

stopnjo, kjer postavljeno hipotezo potrdimo ali zavržemo. V primeru, da hipoteze ne moremo 

ne potrditi ne zavreči, se moramo vrniti na začetek in ponovno formulirati raziskovalno 

vprašanje.  

 

Avtorica A. Blagotinšek (2013) opozarja, da poglabljanje naravoslovnih znanj ni mogoče ob 

sočasnem razvoju materinščine. Poudari, da je pomembno, da učitelj razjasni pomen novih 

pojmov in izrazov. Tako pripomočke in naprave  učitelj ob prvi uporabi poimenuje. Avtorica 

dodaja, da učitelj poimenuje tudi njihove dele in ponudi besedne zveze, ki jih uporabimo za 

opis delovanja. Učencem učitelj lahko pomaga z iztočnicami kot so: 

 »zastavljanje vprašanj (Zanima nas … Radi bi ugotovili … Želimo se prepričati, ali …), 

 izražanje hipotez (Mislim, da se bo z A zgodilo …, če B…, ker …) 

 oblikovanje ugotovitev (Opazili smo … Izkazalo se je, da … Na podlagi naših rezultatov 

…).« (Blagotinšek, 2013, str. 2) 

 

A. Gostinčar Blagotinšek (2013) opozarja tudi na to, da se morajo učenci postavljanja vprašanj 

učiti. Ponudimo jim različne možnosti in nato sami postavijo vprašanje z obravnavano temo 

(npr. kaj, kateri, kako …). Učenci postavljajo zelo raznovrstna vprašanja, zato niso vsa primerna 

za iztočnice raziskovanja. Z namenom, da neprimernih vprašanj ne zavrnemo, jih razvrstimo 

glede na to, kje oziroma kako lahko najdemo odgovore nanje. Avtorica ob tem svetuje uporabo 

naslednjih kategorij iskanja odgovorov: 

 »opazovanje in merjenje, 

 pregled literature, spletnih virov; posvetovanje s starši ali s strokovnjakom, 

 analiza podatkov, 

 načrtovanje in izvedba »poštenega« poskusa.« (Gostinčar Blagotinšek, 2013, str. 3) 
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A. Gostinčar Blagotinšek (2013) opozarja na enakovredno vrednost tako procesa iskanja 

odgovora na raziskovalno vprašanje kot tudi odgovora samega. V svojem spremnem besedilu 

projekta Fibonacci faze raziskovalnega postopka in organizacije pisnega dokumentiranja dela 

učencev predvidi v treh fazah. Ob tem opozarja, da učenci 1. triade niso sposobni samostojnega 

dela v vseh fazah. Priporoča, da se pri izvajanju učitelj osredotoči le na eno fazo, ki jo učenec 

izvaja samostojno. Ob tem učitelj stopnjo samostojnosti postopno povečuje. 

1. Načrtovanje: Kaj želimo izvedeti? Kaj za to potrebujemo? Kako bomo to storili? 

Kaj nameravamo meriti? 

2. Izvedba: Kaj mislimo, da se bo zgodilo? Zakaj tako mislimo? Kako bomo merili 

(merilne naprave, potrebščine …)? Kako bomo beležili izmerke? Kako bomo 

prikazali rezultate? Kako bomo poskrbeli za varnost? 

3. Poročanje: Kaj se je zgodilo? Kaj smo ugotovili? Katera dejstva podpirajo naše 

zaključke? Kako smo poskrbeli, da je bila raziskava poštena?  (Blagotinšek, 2013, 

str. 4) 

 

Avtorica v komentarju za učitelja z namenom ohranitve učenčeve motivacije svetuje, da je 

dobro, če učenci sodelujejo pri izbiri raziskovalnega vprašanja. V začetku jim učitelj predstavi 

nabor vprašanj, učenci pa ga izberejo na podlagi svojega interesa. Učenec pomaga oblikovati 

primerno raziskovalno vprašanje. V fazi izvedbe A. Blagotinšek (2013) navaja, da učenci 

napovejo izid  in ga utemeljijo. S tem učitelj doseže, da učenci prikličejo obstoječe znanje in 

izkušnje o temi. Tako nova spoznanja lažje povežejo z obstoječo miselno strukturo in tako 

dosežejo trdnejše znanje. Za to fazo so potrebne še spretnosti dela z materiali in orodji, 

organizacija zbiranja in beleženja podatkov. V zaključnem delu – poročanju učenci predstavijo 

svoja spoznanja. Ta faza ponuja možnosti razvoja spretnosti komuniciranja na naravoslovnem 

področju in prikaza ter interpretacije pridobljenih podatkov.  

Glede organizacije dela A. Blagotinšek (2013) svetuje, da poteka v skupini, najbolje treh ali 

štirih učencev. Doda, da naj ob tem vsak učenec skrbi za eno področje, npr.: skrb za 

pripomočke, organizacija dela, zapisovanje, poročanje. Da bi se izognili pretiranim delitvam 

vlog in izključenosti posameznih učencev, vloge skozi leto menjujemo. Razloži, da skupina 

izdela načrt raziskave in počaka na pregled in odobritev učitelja. Po potrebi načrt dopolnijo, ob 

tem pa morajo biti zapisane vse spremembe, potek dela in rezultati. Navaja, da v primeru 

nesoglasij odločitev sprejme vodja skupine. Učenci pregledajo rezultate in razmislijo o 

njihovem pomenu, poteku dela, izboljšavah ipd. Sledi pisanje poročila in ugotovitev, nato 

začnejo s poročanjem, sledita povzetek in refleksija. Avtorica pojasni, da v primeru 

nesporazumov učence navajamo na argumentiranje kritike z dejstvi. Doda, da s pomočjo 

učitelja učenci oblikujejo skupne zaključke.  

 

Avtorja H. Banchi  in Bell (2008) omenjata 4 vrste raziskovanja v izobraževanju. Navedene so 

od najmanj do najbolj zahtevne.  

 Raziskovanje s potrjevanjem ali omejeno raziskovanje: Učenci sledijo 

raziskovalnim postopkom skozi aktivnost. Medtem je končna rešitev znana vnaprej. 

Učenci sledijo navodilom in se prepričajo, če se dobljeni rezultati skladajo z vnaprej 

določenimi.  

 Strukturna raziskava: Učenci raziskujejo raziskovalno vprašanje določeno s strani 

učitelja skozi predpisan postopek.  

 Vodeno raziskovanje: Učenci raziskujejo raziskovalno vprašanje, določeno s strani 

učitelja. Ob tem sami oblikujejo ali izberejo postopek raziskovanja.  

 Odprto raziskovanje: Učenci določijo raziskovalno vprašanje. Ob tem sami oblikujejo 

ali izberejo postopek raziskovanja.  (H. Banchi in Bell, 2008) 

 



 

14 
 

Podobno avtorica L. Martin-Hansen (2002) predstavi štiri vrste raziskav, ki jih učitelj lahko 

uporablja pri pouku naravoslovja. Ta v nasprotju z navedbo raziskav zgoraj z naštevanjem 

prične vse od bolj zahtevnih do manj zahtevnih. Za odprto ali polno raziskavo je značilen 

pristop, ki je usmerjen v učence. Ta vrsta raziskave se prične z učenčevim vprašanjem, 

oblikovanjem in izvedbo raziskave ali eksperimenta in predstavitvijo rezultatov. Omenja še 

vodene raziskave, kjer učitelj pomaga učencu postaviti raziskovalna vprašanja. Pogosto učitelj 

postavi vprašanje za raziskavo. Učenci delajo v večjih ali manjših skupinah. Avtorica omeni še 

združene raziskave, ki so kombinacija odprte in vodene. Strukturirana raziskava je v 

glavnem vodena s strani učitelja.  Običajno so to tako imenovani »kuharski recepti«, kjer učenci 

sledijo navodilom učitelja.  

 

2.3.5 Pregled učnega načrta za spoznavanje okolja ter naravoslovja in tehnike z vidika 

eksperimentov in raziskovalnih dejavnosti  

 

Učni načrt za spoznavanje okolja predvideva: »… nadaljevanje in usmerjanje spontanega 

otroškega raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih 

v naravnem in družbenem okolju.« (Kolar,  Krnel, Velkavrh, 2011, str. 4). Avtorji dodajajo, da 

učenci dobijo neposredne izkušnje v okolju, kar se pri pouku osmisli. Razumevanje okolja in 

razvijanje spoznavnega področja učni načrt omenja kot najpomembnejša splošna cilja tega 

predmeta. Medtem ko prvi cilj zajema spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, 

drugi zajema razvijanje procesov, sposobnosti, postopkov, njihovo obdelavo in povezovanje z 

namenom razvoja kompleksnega mišljenja. Avtorji učnega načrta navajajo, da so splošni cilji, 

v povezavi z eksperimenti in raziskovanjem predstavljeni kot razvijanje sposobnosti (spretnosti, 

postopkov): »… primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov, 

napovedovanja  in sklepanja, eksperimentiranja  ter  sporočanja.« (Kolar,  Krnel, Velkavrh, 

2011, str. 5) V didaktičnih priporočilih učnega načrta je navedeno: »Pri naravoslovnih vsebinah 

je poudarek na raziskovanju. Ob koncu tretjega razreda naj bi učenci že sami znali zasnovati in 

izvesti raziskavo, omejili naj bi se na eno spremenljivko. Dejavnosti naj vodijo od zamisli do 

konkretnega rezultata in izdelka.« (Kolar,  Krnel, Velkavrh, 2011, str. 25) Avtorji navajajo, da 

naj učitelji ob tem poučujejo kolikor je mogoče neposredno, učitelj naj vključuje aktualne 

dogodke.  

 

Učni načrt za naravoslovje in tehniko (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe 

Dimec, Balon, 2011) nadaljuje in nadgrajuje cilje, določene že pri pouku spoznavanja okolja. 

V povezavi z eksperimentiranjem in raziskovanjem v splošnih ciljih učni načrt za naravoslovje 

in tehniko navaja: »Učenci pri predmetu usvajajo in se urijo v metodologiji raziskovanja 

(pojavov, procesov in stanj) s tem, da si zastavljajo vprašanja, oblikujejo domneve, načrtujejo 

poskuse (in kontrolo spremenljivk), zbirajo podatke, obdelujejo podatke, interpretirajo podatke, 

oblikujejo zaključke ter sporočajo svoje ugotovitve. Z naravnimi pojavi tudi eksperimentirajo, 

kar jim omogoča, da spoznajo potek pojavov in povezave med njimi v znanih in nadzorovanih 

okoliščinah.« (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec, Balon, 2011, str. 

5). Podobno kot v učnem načrtu za spoznavanje okolja tudi v učnem načrtu za naravoslovje in 

tehniko večina operativnih ciljev po Bloomovi taksonomiji spodbuja cilje višje taksonomske 

stopnje. Operativni cilji v glavnem vsebujejo glagole kot so razvrstiti, uvrstiti, urediti, prikazati, 

utemeljiti, dokazati, pojasniti, razložiti, ugotoviti, presojati, uporabljati, izdelati … Vsi ti 

glagoli so vključeni v cilje raziskovanja in eksperimentiranja.  

 

V didaktičnih priporočilih posodobljenega učnega načrta za naravoslovje in tehniko 

(Vodopivec idr., 2011) avtorji predlagajo, naj bi učenci razvijali predvsem metodologijo 

znanstvenega raziskovanja. Predvidevajo, da učenci med poukom samostojno načrtujejo, 
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izvajajo in interpretirajo pridobljene podatke. Navedeno je, da ima učenec vlogo raziskovalca, 

učitelj pa vlogo usmerjevalca. Avtorji dodajajo, da je področje raziskovanja odvisno od interesa 

učencev. Učitelj le pomaga pri oblikovanju raziskovalnih vprašanj. Pojasnjujejo, da učenci tako 

najprej naredijo načrt raziskave, kjer s kontrolo spremenljivk pazijo, da je raziskava poštena. 

Omenjeno je, da učenci predvidijo potrebščine, ob tem upoštevajo omejitve ter svoja 

pričakovanja zapišejo in utemeljijo. Učitelj ob tem na začetku preveri načrt raziskave, opozori 

na pomanjkljivosti in odobri raziskavo. 

 

2.3.6 Vsebinski cilji učnega načrta za spoznavanje okolja ter naravoslovja in tehnike v 

povezavi s poučevanjem mešanja barv (pigmentov), eksperimentiranja in raziskovanja 

 

V nadaljevanju so predstavljeni vsebinski cilji učnega načrta za spoznavanje okolja ter 

naravoslovja in tehnike v povezavi s poučevanjem mešanja barv (pigmentov), metode 

eksperimenta in pouka z raziskovanjem. 

 

B. Bajd idr. (2013) v spremljevalnem besedilu v okviru projekta Fibonacci v delu Svetloba in 

barve izpostavijo vsebinske cilje v povezavi s svetlobo in z barvo. Izpostavili smo le tiste 

vsebinske cilje, ki se nanašajo na mešanje barv (pigmentov), na eksperimentiranje in na učenje 

z raziskovanjem.  

 

1. razred 

Učenci: 

 spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trdne snovi in tekočine, 

 vedo, da obstajajo trdne snovi in tekočine, 

 vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi, 

 znajo preoblikovati snovi z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, 

 usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo ali napišejo, pri 

opazovanju primerjajo, 

 eksperimentirajo in napovedujejo – operacijsko določajo lastnosti, preverjajo napovedi, 

 grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve opazovanj, raziskav, 

 preprosto povezujejo dve spremenljivki (čim …, tem …), povezujejo vzrok s posledico 

(zato, ker). (Bajd idr., 2013) 

 

2. razred 

Učenci: 

 vedo, da se pri mešanju snovi lahko spreminjajo lastnosti sestavin ali pa ne, 

 znajo opisati in razlikovati snovi ter jih razvrščati po njihovih lastnostih, 

 znajo pripraviti zmesi, 

 vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi, 

 usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo ali napišejo, pri 

opazovanju primerjajo, 

 eksperimentirajo in napovedujejo – operacijsko določajo lastnosti, preverjajo napovedi, 

 grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve opazovanj, raziskav, idr., 

 preprosto povezujejo dve spremenljivki (čim …, tem …), povezujejo vzrok s posledico 

(zato, ker). (Bajd idr., 2013) 

 

3. razred 

Učenci: 

 spoznajo, kaj vpliva na spreminjanje lastnosti snovi (zrak, sončna svetloba, voda), 
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 znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti, 

 spoznajo lastnosti svetlobe in pogoje, ki nam omogočajo, da predmete vidimo, 

 usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo ali napišejo, 

 načrtujejo preprost poskus, 

 grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve opazovanj, raziskav idr., 

 preprosto povezujejo dve spremenljivki (čim …, tem …), povezujejo vzrok s posledico 

(zato, ker). (Bajd idr., 2013) 

 

4. razred 

Učenci znajo: 

 razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih, prikazati, da se zmesi lahko 

ločijo na različne načine in da nekatere zmesi težko ločimo na sestavine, 

 opisati primere mešanja in ločevanja zmesi v naravi, 

 brati načrt in ga udejanjiti, 

 dokazati, da predmete vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči. (Bajd idr., 2013) 

 

5. razred 

Učenci znajo: 

 opredeliti pojme topilo, topljenec in raztopina,  

 prikazati, da se v vodi lahko raztapljajo samo določene snovi, nekatere pa le v omejenih 

količinah. (Bajd idr., 2013) 

 

POSTOPKI 

Učenci:  

 usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo ali napišejo; pri 

opazovanju primerjajo, uporabljajo štetje in merjenje z nestandardnimi in standardnimi 

enotami, 

 eksperimentirajo in napovedujejo – operacijsko določajo lastnosti, preverjajo napovedi,  

 grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve opazovanj, raziskav idr.  

 preprosto povezujejo dve spremenljivki (čim …, tem …), povezujejo vzrok s posledico 

(zato, ker). (Bajd idr., 2013) 

 

2.4 MEDPREDMETNE POVEZAVE 

 

V strokovni literaturi avtorji medpredmetne povezave definirajo različno, vsi pa ugotavljajo, da 

imajo medpredmetne povezave številne pozitivne učinke. V. Štemberger (2007) medpredmetne 

povezave predstavi kot enega izmed didaktičnih pristopov, ki naj bi učence razbremenile in 

zagotovile bolj kakovostno in trajno znanje. Kramar (1991) medpredmetne povezave definira 

kot: »povezovanje posameznih enot, delnih struktur in podstruktur v šoli v večje zaokrožene in 

notranje usklajene in povezane enote.« (Kramar, 1991, str. 127) B. Sicherl-Kafol (2015) dodaja, 

da medpredmetno povezovanje uresničujemo z navpičnim in vodoravnim povezovanjem znanj, 

vsebin in učnih spretnosti. Barnes (2015) pravi, da medpredmetno povezujemo, ko se veščine, 

znanje in stališča številnih disciplin nanašajo na izkušnjo, problem, vprašanje, temo ali idejo.  

 

Barnes (2015) razloži, da je namen medpredmetnih povezav navajanje učencev na 

nepredvidljive situacije v prihodnosti. Doda, da izobrazba, ki je ponujena našim otrokom, ne 

poda dovolj znanj za polno življenje v današnjem 21. stoletju, polnim hitrih tehnoloških 

napredkov. E. Birsa (2017) s področja medpredmetnih povezav likovne vzgoje ugotavlja, da je 

namen medpredmetnih povezav predvsem razumevanje in poglabljanje likovnih pojmov, 
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spoznavanje posebnosti tako likovnih tehnik kot motivov. V. Štemberger (2007) omenja, naj bi 

s pomočjo medpredmetnih povezav otrok uvidel povezave med različnimi, a hkrati podobnimi 

vsebinami, postopki, procesi. Avtorica navaja, da za sodobno pridobivanje znanja ni značilna 

le ustrezna izbira učne snovi, ampak tudi povezava med različnimi področji in uporaba teh v 

različnih okoliščinah. Avtorica omenja, da so medpredmetne povezave didaktični pristop, ki 

otroke pripravi na učenje, hkrati pa traja vse življenje. Avtorica pojasni, da učitelj skuša 

določeno vsebino učencem posredovati čim bolj celostno. Ključna je torej dobra opredelitev 

ciljev in natančno načrtovanje izvedbe pouka ter bolj prilagodljiva organizacija šolskega dela. 

 

V. Štemberger (2007) omenja, da medpredmetne povezave uporabljamo takrat, kadar je to 

smiselno, ko za to obstajajo razlogi in možnosti. Omenja tudi način izpeljave medpredmetnih 

povezav tako, da čim bolj spodbujamo tudi otrokovo ustvarjalnost. To dosegamo s tako 

organizacijo pouka, da otroci sami skušajo najti ustrezno gradivo, rešitve, osvetlijo problem z 

različnih vidikov. Doda, da so lahko tudi spodbudno motivacijsko sredstvo. Avtorica pojasni, 

da učenec v prvem triletju svet dojema celostno, hkrati pa ga poučuje običajno en učitelj, ki 

pozna vse učne načrte in hitreje najde možnosti za medpredmetne povezave. Možnosti obstajajo 

tudi v kasnejših letih šolanja. Medpredmetne povezave lahko uporabljamo na različnih stopnjah 

učnega procesa. Avtorica omeni, da moramo pri načrtovanju medpredmetnih povezav 

upoštevati naslednje: 

 učitelj mora poznati cilje in vsebine različnih predmetov, 

 vedeti mora, katere cilje želimo doseči z medpredmetno povezavo,  

 doseči mora sodelovanje učiteljev različnih predmetov,  

 upoštevati mora prilagojenost razvojni stopnji in otrokovo predznanje (Štemberger, 

2007). 

 

Geršak, Podobnik, Jurjevič in Frelih (2018) poudarjajo, da je potrebno pri organiziranju 

kakovostnega medpredmetnega povezovanja stremeti k temu, da vsako področje na svoj način 

prispeva k celostni obravnavi vsebine. Medpredmetno načrtovanje terja oblikovanje smiselnih 

izhodišč, kar Brand in Triplett (2012) razumeta kot način razmišljanja o namenu izobraževanja 

ter načinih povezovanja in koriščenja različnih znanj. Podobno v svojem raziskovanju 

poudarjata tudi Fogarty in Stoehr (1995). Medtem ko sta omenjena avtorja oblikovala različne 

modele predmetnih povezav: navezovalni, zaporedni, spleteni, presečni idr. Drake in Burns 

(2004) govorita o različnih pristopih: multidisciplinarnem, interdisciplinarnem, 

transdisciplinarnem. 

 

Če povzamemo: organizacija in načrtovanje sta torej ključnega pomena pri doseganju želenih 

učinkov medpredmetnih povezav. Glavni namen medpredmetnih povezav je pripraviti učenca 

na prihodnost. Učitelji razrednega pouka lahko medpredmetne povezave načrtujejo nekoliko 

lažje kot ostali predmetni učitelji. Avtorji spodbujajo motivacijsko, ustvarjalno izvedbo 

medpredmetnih povezav, kjer ima aktivno vlogo učenec, torej področje, ki smo ga raziskali v 

tem magistrskem delu (povezovanja mešanja barv in raziskovanja) z veliko verjetnostjo sledi 

smernicam sodobnih avtorjev.  

 

2.4.1 Didaktična priporočila medpredmetnih povezav likovne vzgoje  

 

Učni načrt za likovno vzgojo (Kocjančič idr., 2011) medpredmetno povezovanje umesti v enega 

ključnih konceptov sodobnega likovnega pouka. Učenci naj bi tako razvijali kompleksno 

likovno mišljenje ob povezovanju drugih predmetnih področij. Ob tem predvidi razvijanje 

ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. Avtorji navajajo dva načina medpredmetnega 

povezovanja pri likovni vzgoji. Omenjajo povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih 
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predmetnih področij, ki temeljijo na besedni – ustni, pisni interpretaciji. Tako znani pojem z 

drugega predmetnega področja pripomore h globljemu razumevanju likovnega pojma in 

obratno. Drugi način likovnega povezovanja je povezovanje likovnih pojmov, ki temeljijo na 

besedni in likovni interpretaciji – izražanju. Tako pojmi drugih predmetov spodbudijo 

intenzivnejše doživljanje likovnih pojmov in interpretacijo. 

 

V magistrskem delu bomo uporabili oba vidika medpredmetnega povezovanja, saj se 

povezovanje eksperimentalnega mešanja barv in raziskovanja nanašata tako na besedno in 

pisno interpretacijo kot tudi na izrazno.  

 

Avtorji učnega načrta za likovno vzgojo (Kocjančič idr., 2011) dodajajo, da je izhodišče 

medpredmetnega povezovanja pri likovni vzgoji le pojmovno. Učitelj tako načrtno prilagaja in 

išče vertikalne, horizontalne, delne in celovite medpredmetne povezave. Ob tem je potrebna 

strokovna zasnova priprave na pouk. Dodajajo, da je potrebno aktivno sodelovanje učiteljev 

predmetov, ki jih povezava vključuje. Avtorji omenjajo, da je možnost za medpredmetne 

povezave likovne vzgoje pri vseh predmetih v osnovni šoli. Ob tem so potrebni vnaprej jasno 

določeni cilji.  

 

2.4.2 Didaktična priporočila medpredmetnih povezav spoznavanja okolja ter 

naravoslovja in tehnike 

 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja (Kolar,  Krnel, Velkavrh, 2011) je pod razdelkom 

didaktičnih priporočil navedeno, da medpredmetne povezave pri spoznavanju okolja niso le 

zaželene, ampak so naravne in spontane. Navajajo, da je medpredmetno povezovanje 

prepuščeno učiteljem. Ti naj bi ga izvajali po lastni presoji. Dodajajo, naj učitelji povezujejo s 

tistimi vsebinami, ki so smiselne in učinkovite. V primeru, da vsebine spoznavanja okolja 

predstavljajo tematski okvir za povezovanje, so naravoslovni cilji v ospredju, nato se nanje 

navezujejo cilji drugih predmetnih področij.  

 

V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, 

Skribe Dimec, Balon, 2011) avtorji razlagajo, da medpredmetno povezovanje ne pomeni le 

vsebinskega povezovanja (ne gre le za povezovanje sorodnih pojmov), pač pa pri učencih 

razvijajo tudi spretnosti. Te so uporabne v različnih okoliščinah.   

 

2.4.3 Oblike in metode pouka 

 

V študijskem gradivu (Valenčič Zuljan, 2016) avtorica učne oblike opredeli glede na učiteljevo 

in učenčevo vlogo v učnem procesu ter glede na način učiteljeve pomoči učencem. Loči 

neposreden in posreden način dela pri pouku. Avtorica doda, da se termin učna ali didaktična 

oblika nanaša na sociološko-komunikacijsko organizacijo dela pri pouku. Avtorica glede na 

način sociološke formacije učencev in obliko razredne komunikacije ter interakcije pri pouku 

loči:  

 »frontalno delo – neposredno poučevanje, 

 individualno delo – posredno poučevanje, 

 delo v dvojicah in skupinsko delo – posredno poučevanje«. (Valenčič Zuljan, 2016, str. 

99) 

Frontalno učno obliko avtorica razloži kot neposredno delo učitelja z vsemi učenci hkrati. 

Najpogosteje jo kombinira z metodo razlage, lahko pa tudi z metodo pogovora, demonstracije 

idr. Učitelj je ob tem v neposrednem razmerju z učenci in učno vsebino, učenci pa so v 
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neposrednem razmerju z učiteljem in posrednem razmerju z učno snovjo. Ob tem je 

komunikacija med učiteljem in učenci pretežno enosmerna, komunikacija med učenci pa je 

omejena ali je ni.  

 

Individualno učno obliko avtorica (Valenčič Zuljan, 2016) razloži kot učenčevo samostojno 

izvajanje določene dejavnosti, ki poteka v različnih etapah učnega procesa – vse od uvajanja do 

preverjanja in ocenjevanja. Ob tem je učenec v neposrednem odnosu z učno snovjo. Učitelj 

mora ob tem pripraviti in jasno posredovati navodila o nalogah, načinu dela, pravilih itd. 

 

Skupinsko učno obliko ali skupinsko delo učencev Valenčič Zuljan (2016) razloži tako, da 

učitelj znotraj razreda občasno oblikuje manjše podskupine (od 3 do 6 učencev). Gre za 

učenčevo samostojno izvajanje določenih učnih nalog. Te potekajo na različnih etapah učnega 

procesa in učenci samostojno poročajo o svojem delu ostalim sošolcem in učitelju. Avtorica 

pojasni, da so učenci ob tem v posrednem odnosu z učiteljem in v neposrednem odnosu z učno 

snovjo. Zahteva medsebojno komunikacijo in sodelovanje dveh ali več članov za dosego 

skupnega cilja.  

 

Delo v dvojicah avtorica (Valenčič Zuljan, 2016) opredeli kot varianto samostojnega 

skupinskega dela učencev, ko sta v skupini le dva učenca. Sodelovanje v paru tako omogoča 

izmenjavo mnenj in stališč ter razvoj komunikacijskih spretnosti v zvezi z obravnavano 

tematiko. V primerjavi s skupinsko učno obliko poteka v varnejšem okolju.  

 

Valenčič Zuljan (2016) navaja različne dejavnike, ki vplivajo na izbor učne oblike in načina 

izpeljave pouka. Sem sodijo učni cilji, etape učnega procesa, zmožnosti, predznanje, interesi 

učencev, učiteljeva osebnost, učiteljevo pojmovanje pouka, znanja, učiteljeve in učenčeve 

vloge ter zbornična klima.  

 

Podobno Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) oblike pouka opisujejo kot 

didaktične pojave, ki urejajo razmerja med položaji in vlogami tako učiteljev kot učencev. 

Dodajajo, da so odvisne od več dejavnikov: ciljev, razpoložljivih didaktičnih sredstev, vsebine, 

didaktičnega okolja, didaktične zasnove, usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa ter 

učiteljevih kompetenc. Avtorji oblike pouka ločijo na neposredne in posredne. Pri neposredni 

obliki pouka gre za frontalni pouk. Pri posrednih oblikah gre za skupinsko obliko, delo v 

dvojicah in za individualno obliko.  

 

Avtorji učne oblike opisujejo na različne načine, v glavnem pa imajo enak pomen. Avtorica 

študijskega gradiva (Valenčič Zuljan, 2016) učne metode v grobem  deli na verbalne, 

operacijske – praktične, demonstracijske in dokumentacijske. Verbalne učne metode razdeli na 

monološke – razlaga; sem sodijo pripovedovanje, opisovanje, obrazložitev, pojasnjevanje in 

glasno razmišljanje ter na dialoške – pogovor; sem sodijo katehetični, sokratski, hevristični, 

prosti pogovor in diskusija. Avtorica med operacijske oziroma praktične metode uvršča: 

laboratorijsko-eksperimentalno metodo, metodo pisnih del, metodo grafičnih in ilustrativnih 

del, metodo manipulativno-praktične dejavnosti ter metodo igre in igralnih improvizacij.  

 

Avtorica pojasni, da monološka metoda ali metoda razlage spada med najstarejše učne metode 

prenašanja pridobljenih spoznanj in izkušenj starejših na mlajše generacije. Tudi danes jo 

uvrščamo med ključne postavke pedagoškega dela.  
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Dialoška, erotematska metoda – metoda pogovora je način dela med poukom, ki poteka med 

učiteljem in učenci ali učenci samimi. Poteka lahko v vseh učnih oblikah in med različnimi 

etapami učnega procesa. 

 

Avtorica Valenčič Zuljan (2016) pod dokumentacijsko metodo uvršča metodo dela z 

besedilom. Pojasni, da predstavlja način dela pri pouku, pri katerem učenci spoznavajo učno 

vsebino preko pisnih virov. Sem spadajo delo z učbeniki, literarno umetniškimi besedili, 

strokovni članki, raziskovalna poročila itn. Doda, da ta metoda dobiva v sodobni šoli vse večji 

pomen.  

 

V didaktičnem smislu Valenčič Zuljan (2016) demonstracijsko metodo opredeli kot prikaz tako 

statičnih predmetov kot dinamičnih pojavov in aktivnosti. V glavnem gre za prikaz vsega, kar 

učenec lahko zazna skozi različne perceptivne kanale. Avtorica razloži, da je glavni namen 

demonstracijske metode predvsem ta, da se učenci intelektualno, spoznavno – kognitivno 

aktivirajo, da jim zagotovimo nazorno čutno izkušnjo. Tako lahko s miselno obdelavo pridejo 

do bistva spoznavne stvarnosti.  

 

Valenčič Zuljan (2016) med operacijske praktične metode uvršča naslednje metode: 

 Laboratorijsko eksperimentalno metodo: Avtorica razloži, da lahko učenčevo 

raziskovanje pri pouku poteka kot neeksperimentalno raziskovanje predmetov, pojavov 

in procesov v naravnih ali simuliranih okoliščinah  (npr: izvajanje meritev, izdelovanje 

vremenskega koledarja, anket …) ali pa kot eksperimentalno raziskovanje. Tu učenci 

samostojno ali v dvojicah izvajajo nek eksperiment. 

 Metodo praktičnih del in izdelkov: Temelji na preoblikovanju ali predmeta v izdelek ali 

na uporabi pridobljenega znanja za reševanje praktičnih problemov. Pogosto vključuje 

praktično manipulativno aktivnost, npr. izdelovanje lutk, prometnih znakov … 

 Metodo pisnih del: Poteka kot vezana oblika (zgolj prepis črk ali besed), pol vezana 

oblika (zapisovanje posredovane vsebine pri pouku, oblikovanje povzetkov) in 

samostojni pisni izdelki (učenci si v dogovoru z učiteljem izberejo temo in jo pisno 

pripravijo, npr. referat). 

 Metodo grafičnih del: Predstavlja delovni načrt učitelja in učenca. Pri tem se posamezni 

deli učne snovi pri različnih etapah učnega procesa izrazijo z grafično-ilustrativnimi 

dejavnostmi.  

 Metodo igre in igralnih improvizacij: Metode igralnih improvizacij se vnašajo v pouk z 

namenom osmislitve različnih vlog in vedenja. Sestavljene so iz motivacije, akcije in 

refleksije.  

 

Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) metode pouka pojasnjujejo kot premišljene 

poti do nečesa, kar nekdo hoče doseči. Avtorji metode opredelijo in razvrščajo po naslednjih 

vidikih:  

 teoretičnih temeljih, 

 prevladujočih procesih v metodah, 

 značilnostih metodoloških pristopov, 

 aktivnostih učiteljev in učencev, 

 odnosih in didaktični komunikaciji med učitelji in učenci, 

 organizacijskih oblikah, 

 rabi različnih didaktičnih sredstev, 

 namenih in funkcijah.  
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Avtorji (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003) poudarijo, da vrednosti metod in 

oblik ne smemo soditi po starosti. Tudi še tako stare učne metode so v določenih fazah učnega 

procesa neizbežne in najbolj učinkovite.  

 

Eksperimentiranje kot učna metoda je pri pouku likovne vzgoje nekoliko manj sistematično 

raziskano področje v primerjavi z naravoslovnimi predmeti in večinoma poteka preko lastnega 

likovnega izražanja učencev, kjer ob neposrednem udejstvovanju in pogovoru z učiteljem 

učenci ugotavljajo učinkovanje določenih odločitev. Obenem likovna umetnost nudi vrsto 

primerov različnih likovnih praks in njihovih rezultatov, ki omogočajo učitelju načrtovati 

posredovanje različnih vsebin s področja mešanja barv (pigmentov), ki jih je mogoče pri 

posredovanju likovne vsebine dopolniti tudi z naravoslovnimi eksperimenti, kar v pouk vnaša 

dodatno motivacijo in interes. S smiselnim povezovanjem učitelji učencem omogočijo 

izkušnjo, kako naravoslovno znanje uporabiti tudi pri lastnem likovnem izražanju in s tem 

doprinesejo k bolj celostnemu in trajnejšemu znanju tako likovnih kot naravoslovnih znanj.    

 

2.4.4 Učna motivacija 

 

Raziskovalci so že v preteklosti cenili otroško radovednost in ob tem kritizirali takratne učne 

metode. Albert Einstein v B. Marentič Požarnik (2000) v svojem pregovoru pravi: »Pravzaprav 

je pravi čudež, da sodobne učne metode še niso povsem zatrle posvečeno radovednost 

raziskovanja; kajti ta občutljiva rastlinica potrebuje poleg spodbude predvsem svobodo; brez 

nje je brez izjeme uničena in razdejana« (str. 190). Z izborom učinkovitih učnih metod, ki ne 

bi spodbujale le notranjo motivacijo, pač pa tudi zunanjo motivacijo ali še več, storilnostno 

motivacijo, se strokovnjaki ukvarjajo še danes.  

 

B. Marentič Požarnik (2000) pojasni, da o zunanji motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi 

zunanjih posledic. Učenci se tako ne učijo z namenom spoznanja, razumevanja, pač pa se učijo 

z namenom, da dobijo dobro oceno, pohvalo, ali da se z učenjem izognejo graji. 

Avtorica pojasni še notranjo motivacijo, kjer je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve 

pa je v nas. Tako je naš cilj razviti svoje sposobnosti, dosegati nekaj, kar nas zanima. Ob tem 

si želimo, da obvladamo določeno spretnost in nekaj novega spoznamo in razumemo. B. 

Marentič Požarnik (2000) opozarja na to, da je delitev na zunanjo in notranjo motivacijo preveč 

toga in zato ne more zajeti vseh vrst ter ravni motivacije, saj se lahko v eni dejavnosti obe vrsti 

motivacije povezujeta  in vplivata ena na drugo. Avtorica omenja tudi storilnostno motivacijo, 

ki jo razlaga kot pričakovanje zadovoljstva v obvladovanju zahtevnih dejavnosti. Ob tem se 

učinek meri, uspeh ni vnaprej zagotovljen in vsebujejo tudi element tveganja. Ta vrsta 

motivacije je tudi sestavina teme, ki jo obravnavamo v magistrskem delu. Storilnostna 

motivacija je močno odvisna od socialno-kulturnih dejavnikov.  

 

Blažič, M. Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) učno motivacijo razlagajo kot pobudo za 

učenje, dejavnik, ki učenje usmerja, določa intenzivnost in kakovost učenja. Pri motivaciji gre 

za ustvarjanje in upoštevanje učnih in storilnostnih potreb učencev. Motivirajoče dejavnike 

razlagajo kot spodbudo z nalogami, posredovanje uspešnih doživetij, način posredovanja in 

predstavitve učne snovi, vsebinske novosti učne snovi in možnost lastne aktivnosti. Slednja je 

pomemben del naše raziskave.  

 

M. Juriševič (2006) pravi, da je učna motivacija termin, s katerim na splošno označujemo vlogo 

oziroma prisotnost ene ali več motivacijskih sestavin v procesu učenja. Po njem ločimo notranjo 

in zunanjo motivacijo. Notranja motivacija nas žene v iskanje nečesa novega, je težnja k 

soočanju z novimi izzivi. Nekateri jo opisujejo kot intenzivno vpletenost v učenje, je težnja k 
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iskanju smisla, radovednost. Zunanjo motivacijo lahko razumemo kot spodbudo za učenje, ki 

prihaja iz okolja. D. Skribe-Dimec (2009) v poglavju Motivacija kot pomembna vez med cilji, 

osrednjim delom in zaključnim delom učne ure pri pouku naravoslovja opredeli 

konstruktivistični način poučevanja kot ustrezno motivacijsko spodbudo pri poučevanju, ki se 

vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. Pravi, da učitelj uvodno motivacijo predvidi, ko mu je jasen 

namen učne ure tako, da dobi vpogled v učenčevo pojmovanje. Poudari, da mu je pri tem 

pomembno iskanje bistvene stvari in preverjanje kvalitete in ne kvantitete znanja. Ko učitelj to 

preveri s primerno tehniko, v učencih vzbudi individualni kognitivni konflikt, ob soočenju z 

različnimi mnenji med učenci pa spodbudi še socialni kognitivni konflikt, še dodaja. Tako 

poskrbi, da učenci postanejo radovedni. Nadaljuje, da mora učitelj osrednji del ure načrtovati 

tako, da med spoznavanjem nove učne snovi učenec spozna tudi odgovore na vprašanja, ki jih 

je zastavil v uvodnem delu ure. Priporočljivo je, da učenec ta pojmovanja tudi preveri. V 

zaključnem delu dejavnost, ki je predvidena za uvodno motivacijo, ponovi in tako preveri, ali 

so učenci napredovali v znanju (Skribe-Dimec, 2009). 

T. Tacol (2006) motivacijo pri likovni vzgoji razlaga kot čutno razgibanje izkušenj in emocij 

učencev, kar v učencih spodbudi željo po izražanju. Motivacija pri likovni vzgoji ima moč, da 

do neke mere nadomesti primanjkljaj manj nadarjenih učencev. Zato je naloga učitelja, da 

učencem omogoči možnost sodelovanja pri podajanju likovno-teoretičnega problema pri 

likovnem izražanju. Avtorica dodaja: »Motivirani učenci pri usvajanju likovnih pojmov 

izkoriščajo vse svoje likovne zmožnosti in z veseljem rešujejo likovne naloge in uživajo v 

raziskovanju novega. Nemotivirani učenci naloge izvajajo in likovno znanje usvajajo z 

nezadovoljstvom in brez interesa ter motijo delo v razredu.« (Tacol, 1999, str. 42) 

 

2.4.5 Preverjanje in ocenjevanje znanja likovne vzgoje, spoznavanja okolja in 

naravoslovja in tehnike 

 

V didaktičnih priporočilih učnega načrta za likovno vzgojo (Kocjančič idr., 2011) je v 

smernicah za preverjanje znanja zapisano, da je preverjanje del vsake didaktične enote, tudi v 

primeru, če izvedba traja eno ali več vsebinskih sklopov. Dodajajo, da mora učitelj objektivne 

kritike podajati kot smernice za nadaljnje delo. Upoštevati mora napredek v celotnem procesu 

izražanja in ne samo končnega izdelka. Navajajo, da vrednotenje ob končani likovni nalogi 

sledi ob razstavljenih, dokončanih in nedokončanih delih. Razlagajo, da dosežene cilje učitelj 

vrednoti ob kriterijih, ki izhajajo iz likovne naloge. Tako preveri dosego ciljev in standardov, 

opredeljenih v učnem načrtu. Avtorji pravijo, da se vrednoti učenčevo delo glede na dosego 

ciljev pri usvajanju likovnih pojmov, likovnem izražanju ter privzgajanju doživljenjskih 

naravnanosti ter psihofizične zmožnosti. Ob tem je pomembno, da se likovne nadarjenosti ne 

ocenjuje. Navedeno je, da so kriteriji za vrednotenje vnaprej izdelani na podlagi ciljev v učnem 

načrtu. Ti vključujejo procese, znanja in veščine in z njimi se seznani tako učence kot starše. 

Ocenjuje se preko likovnih izdelkov. Poudarjajo pomembnost individualnega ocenjevanja, kjer 

je potrebno upoštevati učenčevo integriteto in različnost med učenci.  

 

Glede na izkušnje vrednotenja likovnih del v lastnem izobraževanju menimo, da je 

najpomembnejši vidik vrednotenja seznanjanje s kriteriji poteka še preden se učenci lotijo 

likovne naloge. Ob tem mora učitelj kriterije predstaviti zelo jasno. Menimo, da je najbolje, da 

jih učitelj zapiše na mesto, kjer so ves čas vidni in razumljivi vsem učencem. V primeru, da 

učitelj kriterije predstavi šele ob samem vrednotenju, vrednotenje ne more biti pošteno. 

 

Avtorji učnega načrta za spoznavanje okolja (Kolar,  Krnel, Velkavrh, 2011) navajajo, da so 

načini preverjanja in ocenjevanja lahko različni. Učitelj je lahko v vlogi poslušalca in 
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opazovalca brez vključevanja v pogovor, medtem pa učence načrtno opazuje in posluša ter 

pregleduje učenčeve izdelke. Ocenjuje se učenčev napredek glede na cilje in standarde v učnih 

načrtih. Avtorji dodajajo, da se ocenjujejo tako učenčevi ustni kot pisni odgovori, tehnični, 

praktični izdelki. V začetku 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja prevladujejo ustna preverjanja 

in ocenjevanje (praktičnih, tehničnih idr. dejavnosti). Avtorji navajajo, da naj ocenjevanje 

spretnosti (zaznavanje, merjenje, primerjanje, sklepanje in razvrščanje) temelji na kakovosti 

znanja oziroma na stopnji pravilnosti (sistematičnost, pravilnost, ustreznost, natančnost). 

Dodajajo, da naj pri ocenjevanju učitelj izhaja iz opredelitve, kaj naj bi se učenci naučili 

oziroma naredili, znali, obvladali po končani obravnavi učnega sklopa in kako dobro (kakovost 

znanja, postopkov, spretnosti). Vse to učitelj opredeli z ustreznimi kriteriji. Avtorji učnega 

načrta za naravoslovje in tehniko (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec, 

Balon, 2011) dodajajo, da naj učitelj ocenjuje kvalitativne stopnje znanja po Bloomovi 

taksonomiji kognitivnih ciljev (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). 

Glede na didaktična priporočila preverjanja in ocenjevanja na naravoslovnem področju 

menimo, da ponujeni eksperimenti, predstavljeni v nadaljevanju, oziroma pouk z 

raziskovanjem ponuja obilo priložnosti za različne načine preverjanja in ocenjevanja.  

2.4.6 Dodatno izobraževanje učiteljev 

 

Ravnateljica OŠ Žužemberk M. Kovač (osebna komunikacija, 23. 4. 2018) pravi, da dodatno 

izobraževanje učiteljev razpiše Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni 

strani. Razlaga, da so programi za izpopolnjevanje izobrazbe učiteljev razdeljeni na dva 

področja; programi za izpopolnjevanje izobrazbe in na programe profesionalnega 

usposabljanja. Dodaja, da je program profesionalnega usposabljanja razdeljen na prednostne 

teme in na temeljna področja. Razloži, da ravnatelji običajno glede na potrebe šole in glede na 

učiteljev interes napotijo strokovnega delavca na določeno vrsto izobraževanja glede na 

razpoložljiva sredstva šole. Učitelj se lahko na dodatno izobraževanje prijavi tudi sam. V tem 

primeru učitelj sam krije stroške izobraževanja.  

 

Učiteljeva avtonomnost in samokritičnost pomembno vplivata tudi na samostojno dodatno 

izobraževanje. Ravnateljica M. Kovač  (osebna komunikacija, 23. 4. 2018) pravi, da so učitelji 

sicer zavezani, da pri poučevanju uporabljajo gradiva, ki jih določijo na začetku šolskega leta 

in ob tem sledijo priročnikom za učitelje. Ob tem je prav, da v primeru zaznanega primanjkljaja 

v znanju določenega področja poišče gradiva in se tako dodatno izobrazi. 

 

S. Novljan (2002) za informacijsko pismenost pravi, da jo opredeljuje informacijska družba, v 

kateri je informacija neskončen proizvod, potrebe ljudi pa so eksistenčne. Cilj informacijske 

pismenosti je podobno kot v drugih državah posredno definiran v skladu s priporočili UNESCA 

za načrtovanje informacijskega sistema posamezne dežele, ki med drugim zajema tudi 

knjižnice. Dodaja, da naj bi tak sistem omogočil splošno dostopnost informacij, kar pomeni, da 

bi vsi, ki bi se ukvarjali s politiko, gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem, tehnologijo, 

kulturo in socialno dejavnostjo dobili potrebne informacije. Avtorica pojasni, da se ta cilj 

uveljavlja z omogočanjem izbire informacij za neodvisno reševanje problemov, sprejemanje 

odločitev z uporabo kritičnega mišljenja. Ker je dostopnost informacij tako široka, lahko 

posameznik hitro naleti na skrite pasti, zato avtorica v svojem članku tudi osvešča posameznike 

za uporabo informacij. Avtorica opozarja na pomanjkljivost v izobraževanju. Izobraževalni 

sistem si namreč bolj ali manj uspešno prizadeva vključevati v svoje programe tudi elemente 

informacijske pismenosti v okviru različnih vsebin, nobena pa nima sprejetega samostojnega 

programa informacijske pismenosti in standardov. Ti bi lahko pomagali opredeliti cilje 
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programa in vrednotenja doseganja ciljev oz. nivojev informacijske pismenosti. Avtorica 

opozarja, da vsa prizadevanja na ravni potreb družbe ne pripomorejo k uveljavitvi informacijske 

pismenosti na splošni, celostni ravni, ki bi usmerjala posamezne segmente družbe. 

 

Učiteljeva avtonomnost je ključna pri izbiri ključne poljudnoznanstvene, strokovne literature 

ter tudi spletnih virov. 

 

Ravnateljica OŠ Žužemberk M. Kovač (osebna komunikacija, 23. 4. 2018) pravi, da je na 

spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen katalog potrjenih 

učbenikov. Pojasni, da učitelj tako pred začetkom novega šolskega leta izbere učbenik, ki ga 

uporablja skozi šolsko leto. Uporaba drugih virov ni omejena, zato je izbor dodatnega gradiva 

za učence ali lastnega izobraževanja prepuščena učiteljevi avtonomnosti. Poudari, da je ob tem 

pomembno, da učitelj ob uporabi tiskanega ali elektronskega vira vedno navede vir. Na koncu 

še doda, da je kopiranje učbenikov tako v tiskani kot v elektronski obliki strogo prepovedano. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu je opredeljen raziskovalni problem. Navedeni so cilji raziskave in 

predstavljena je metodologija raziskovanja. Rezultati so predstavljeni grafično in tabelarično 

ter so interpretirani.  

 

 

3.1 VKLJUČEVANJE EKSPERIMENTOV ZA POUČEVANJE MEŠANJA BARV 

(PIGMENTOV) V 1. IN 2. TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

 

Raziskovalni del magistrske naloge je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so predstavljeni 

rezultati spletnega anketnega vprašalnika, ki smo ga oblikovali z namenom, da bi dobili čim 

več podatkov o obstoječi praksi učiteljev razrednega pouka na področju poučevanja mešanja 

barv (pigmentov) v 1. in 2. triletju osnovne šole. V drugem delu smo predstavili eksperimente 

iz različnih virov in njihove nadgradnje v preproste raziskave. 

 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Iz različnih raziskav, ki so predstavljene v teoretičnemu delu magistrskega dela, smo ugotovili, 

da je zanimanje učencev za naravoslovje majhno. Z magistrskim delom smo želeli posledično 

vplivati na učence tako, da jih motiviramo za učenje naravoslovja preko izvajanja 

eksperimentov za mešanje barv (pigmentov). Ocenjujemo, da je vsebina, ki se nanaša na 

mešanje barv (pigmentov), lahko tudi dober primer medpredmetnega povezovanja likovne 

umetnosti in naravoslovja. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna je obstoječa praksa učiteljev 

razrednega pouka pri likovni umetnosti pri poučevanju vsebin, ki se nanašajo na mešanje barv 

(pigmentov). V tiskanih in elektronskih virih obstaja široka paleta eksperimentov z opisi 

postopkov, ki jih učitelji lahko uporabijo pri pouku. Med njimi so tudi eksperimenti, primerni 

za poučevanje mešanja barv (pigmentov). Želeli smo ugotoviti, koliko različnih eksperimentov, 

ki se nanašajo na mešanje barv (pigmentov), lahko najdemo v različnih virih, kakšna je njihova 

kvaliteta in katere eksperimente lahko nadgradimo, tako da jih predelamo v preproste 

raziskovalne dejavnosti.  

 

3.1.2 Cilji raziskave 

 

Namen prvega dela raziskave je bil ugotoviti, na kakšen način učitelji razrednega pouka 

poučujejo vsebine, ki se nanašajo na mešanje barv (pigmentov), kako preverjajo osvojeno 

znanje učencev, ali te vsebine povezujejo z drugimi predmeti, katere učne metode pri tem 

najpogosteje uporabijo ter kako jih uporabljajo. 

 

Namen drugega dela raziskave je bil v tiskanih in elektronskih virih poiskati čim več različnih 

eksperimentov, ki jih je mogoče vključiti v poučevanje mešanja barv (pigmentov) v 1. in 2. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole jih smiselno izbrati, preizkusiti, analizirati in 

ovrednotiti. Kot nadgradnjo smo eksperimente, ki jih je mogoče uporabiti za poučevanje 

vsebine o mešanju barv (pigmentov), predelali v preproste raziskovalne dejavnosti. 
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3.1.3   Metoda in raziskovalni pristop 

 

V prvem delu raziskave so predstavljeni rezultati spletne ankete, izvedene med učitelji 

razrednega pouka, ki poučujejo od 1. do 5. razreda osnovne šole. V kvantitativnem delu 

raziskave smo uporabili  deskriptivno metodo. 

 

V drugem delu raziskave sledi analiza tiskane poljudnoznanstvene literature in spletnih virov. 

Analizirali smo naravoslovne učbenike, delovne zvezke, delovne učbenike in priročnike za 

učitelje, ki jih učenci in učitelji uporabljajo od 1. do 5. razreda osnovne šole. Sledil je pregled 

knjižnih zbirk, ki vsebujejo naravoslovne eksperimente in pregled svetovnega spleta z 

omenjenega področja. V kvalitativnem delu raziskave smo prav tako uporabili deskriptivno 

metodo.  

 

3.1.3.1 Opis vzorca 

 

V prvem delu raziskave je vzorec neslučajnostni, priložnostni. Uporabili smo spletni anketni 

vprašalnik. V raziskavo smo  vključili učitelje razrednega pouka šestih osnovnih šol, ki 

poučujejo od 1. do 5. razreda.  Podrobneje je vzorec predstavljen v poglavju 3.2. Spletni anketni 

vprašalnik smo po elektronski pošti poslali na 6 slovenskih osnovnih šol v jugovzhodni in 

osrednjeslovenski regiji. V raziskavi je sodelovalo 71 učiteljev razrednega pouka.  

 

Tudi v drugem delu raziskave je vzorec neslučajnostni, priložnostni. Pregled je zajemal 

poljudnoznanstveno literaturo (naravoslovne učbenike, delovne zvezke, delovne učbenike, 

priročnike za učitelje, knjižne zbirke naravoslovnih eksperimentov) in svetovni splet. 

Naravoslovni učbeniki, delovni zvezki, delovni učbeniki, priročniki za učitelje ne vsebujejo 

eksperimentov, s katerimi je možno poučevati mešanje barv (pigmentov). Nadaljevali smo s 

pregledom knjižnih zbirk, ki vsebujejo opise eksperimentov. V tiskanih poljudnoznanstveni 

literaturi smo našli 21 različnih eksperimentov, na spletu pa 5.  

 

3.1.3.2  Opis instrumenta 

 

Za prvi del raziskave smo uporabili avtorski anketni vprašalnik (Priloga 1). Skupaj s 

podvprašanji je vseboval 14 vprašanj zaprtega tipa, 4 vprašanja polodprtega tipa in 4 vprašanja 

odprtega tipa. Glavni vsebinski sklopi anketnega vprašalnika so bili: ugotoviti, na kakšen način 

učitelji razrednega pouka poučujejo vsebine, ki se nanašajo na mešanje barv (pigmentov), kako 

preverjajo osvojeno znanje učencev, ali učitelji vsebine mešanja barv (pigmentov) povezujejo 

z drugimi predmeti, katere oblike in metode pri tem najpogosteje uporabijo ter kako. 

 

3.1.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Prvi del raziskave: 

S pomočjo aplikacije 1KA smo anketni vprašalnik prenesli v spletno obliko. Vprašalnik smo 

po predhodnem stiku z ravnatelji šestih osnovnih šol jugovzhodne in osrednjeslovenske regije 

poslali na njihovo elektronsko pošto, da so ga posredovali učiteljem razrednega pouka, ki 

poučujejo od 1. do 5. razreda. Rezultate spletnega anketnega vprašalnika smo pridobivali od  7. 

5. 2018 do 17. 7. 2018. V raziskavi je sodelovalo 71 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo 

v 1.  in 2. triletju osnovne šole. Skupaj je celotno anketo izpolnilo 53 učiteljev, 18 učiteljev pa 

je odgovorilo le na nekaj vprašanj. Upoštevali smo odgovore vseh sodelujočih. Iz različnih šol 
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smo pridobili naslednje število izpolnjenih vprašalnikov: OŠ Kašelj –  10, OŠ Vavta vas – 7, 

OŠ Dolenjske Toplice – 8, OŠ Žužemberk – 19, OŠ Trebnje – 12 in OŠ Stična – 15.  

 

Drugi del raziskave: 

Pregled je zajemal poljudnoznanstveno literaturo (naravoslovne učbenike, delovne zvezke, 

delovne učbenike, priročnike za učitelje, knjižne zbirke naravoslovnih eksperimentov) in 

svetovni splet. V iskalnik smo vnesli angleško besedno zvezo »Colour Experiments for Kids«. 

Sistematično smo pregledovali eksperimente in izbrali tiste, ki so predvidevali mešanje barv 

(pigmentov). V primeru, da se je enak eksperiment ponavljal večkrat v različnih različicah, smo 

nekaj virov tiskane poljudnoznanstvene literature in spleta zapisali pod analizo v podpoglavje 

»Podoben/ni eksperiment/i«. Nato smo iz tiskane poljudnoznanstvene literature in spletnih 

virov zbrali tiste eksperimente, s katerimi lahko učitelji poučujejo vsebine, ki se nanašajo na 

mešanje barv (pigmentov). Eksperimente smo  preizkusili, analizirali in ovrednotili.  

 

3.1.3.4 Opis postopka obdelave podatkov 

 

Rezultate anketnega vprašalnika smo obdelali s spletnim programom 1KA. Odgovore na odprta 

vprašanja smo prepisali, poiskali skupni imenovalec in ga definirali z besedo ali besedno zvezo. 

Pri predstavitvi podatkov smo podatke zaokroževali na eno decimalno mesto. 

 

Rezultate prvega dela raziskave smo predstavili po naslednjih kategorijah: avtor, naslov 

eksperimenta, vrsta gradiva, starostno obdobje, za katerega je eksperiment primeren, postopek 

izvedbe (po korakih s fotografijami), morebitne pomanjkljivosti eksperimenta, izboljšave in 

nadgradnja: predelava v preprosto raziskovalno dejavnost ter podoben/ni eksperiment/i. Nato 

smo vse tiste eksperimente, za katere se je izkazalo, da jih je mogoče nadgraditi, predelali v 

preproste raziskovalne dejavnosti. 

 

3.2 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati in interpretacija anketnega vprašalnika (Priloga 1).  

 

3.2.1 Rezultati in interpretacija 

 

Da bi dosegli prvi cilj raziskave, ki predvideva, da ugotovimo, na kakšen način učitelji 

razrednega pouka poučujejo vsebine, ki se nanašajo na mešanje barv (pigmentov), kako 

preverjajo osvojeno znanje učencev, ali te vsebine povezujejo z drugimi predmeti in katere učne 

metode pri tem najpogosteje uporabijo in kako, smo sestavili anketni vprašalnik (Priloga 1).  

 

Zaradi boljše preglednosti smo rezultate posameznih vprašanj vsebinsko združili. Prvih šest 

vprašanj smo predstavili pod naslovom Demografska vprašanja, ki zajemajo vprašanja o spolu, 

starosti, razredu, v katerem učitelji poučujejo, število let delovnih izkušenj, dosežena izobrazba 

in pridobljeni naziv. 7. 8. in 9. vprašanje smo predstavili pod naslovom Način poučevanja 

vsebin o mešanju barv pigmentov. 10. vprašanje smo predstavili pod naslovom Ocenjevanje 

osvojenega znanja učencev o mešanju barv pigmentov. 11. vprašanje je predstavljeno pod 

naslovom Povezovanje vsebin o mešanju barv pigmentov z drugimi predmeti, ostala vprašanja 

(12., 13., 14.a, 14.b, 14.c, 15., 16.a, 16.b, 17., 18. in 19.) pa so predstavljena pod naslovom 

Uporaba učnih metod pri poučevanju mešanja barv pigmentov.  

 



 

28 
 

3.2.1.1 Demografska vprašanja 

 

V nadaljevanju smo predstavili število anketiranih učiteljev glede na spol, starost, razred, v 

katerem poučujejo, delovne izkušnje, doseženo izobrazbo in pridobljeni naziv. 

 

Graf 1 prikazuje število učiteljev v raziskavi glede na spol.  

 
Graf 1. Vzorec glede na spol 

V raziskavi je sodelovalo 71 učiteljev razrednega pouka. Od tega je sodelovalo 5 moških in 

66 žensk. Moški predstavljajo 7 % sodelujočih, ženske pa 93 % (Graf 1). V vzorcu 

prevladujejo osebe ženskega spola.  

Graf 2 prikazuje število učiteljev v raziskavi glede na starost. 

 

 
 

Graf 2. Vzorec glede na starost 

V raziskavi je sodelovalo največ učiteljev, starih med 31 in 40 let. Teh je 24 oziroma 33,8 %. 

Sledijo učitelji stari med 41 in 50 let, ki jih je 22 oziroma 31 %. Sodelujočih učiteljev, ki so 

stari do 30 let, je 15 oziroma 21,1 %, učiteljev, starih med 51 in 60 let je 9 oziroma 12,7 %. Le 

en učitelj, sodelujoč v raziskavi, je star več kot 61 let, torej delež znaša 1,4 %. V vzorcu 

prevladujejo osebe, stare med 31 in 40 let, najmanj pa je oseb starejših od 61 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.1ka.si 
Vprašalnik za učitelje razrednega pouka od 1. do 

5. razreda OŠ 

Spol   (n = 71)  
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Graf 3 prikazuje število učiteljev glede na razred, v katerem poučujejo. 

 
Graf 3. Razred, v katerem poučujejo 

 

Največ sodelujočih učiteljev poučuje v 1. in 2. razredu. Tako v 1. kot v 2. razredu jih poučuje 

16, kar je 22,5 %. Sledijo učitelji, ki poučujejo v 4. in 5. razredu. Tako v 4. kot v 5. jih poučuje 

15, kar je 21,1 %. Najmanj sodelujočih učiteljev poučuje v 3. razredu. Teh je 9 oziroma 12,7 

%. V vzorcu prevladujejo učitelji, ki poučujejo v 1. in 2. razredu, najmanj pa jih poučuje v 3. 

razredu. 

 

Graf 4 prikazuje število učiteljev glede na število let delovnih izkušenj.  

 

 
 

Graf 4. Vzorec glede na delovne izkušnje učiteljev 

 

Največ je učiteljev, ki ima od 11 do 20 let delovnih izkušenj. Teh je 27 oziroma 38 %. Sledi 

jim 25 učiteljev (35,2 %), ki imajo do 10 let delovnih izkušenj. Učiteljev, ki imajo več kot 30 

let delovnih izkušenj, je 10 (14,1 %),  le 9 učiteljev (12,7 %) pa ima od 21 do 30 let delovnih 

izkušenj. V vzorcu prevladujejo učitelji, ki imajo od 11 do 20 let delovne dobe, najmanj je 

učiteljev, ki poučuje od 21 do 30 let. 

 

 

 

 

 

Kateri razred poučujete?  (n = 71)  
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Graf 5 prikazuje število učiteljev glede na doseženo izobrazbo.  

 

 
Graf 5. Vzorec glede na doseženo izobrazbo 

Na vprašanje o učiteljevi izobrazbi  je odgovarjalo 69 učiteljev.  Pod možnost »drugo« so  iz 

neznanega razloga trije učitelji zapisali, da so diplomirani profesorji razrednega pouka, kljub 

temu, da jim je bila ta možnost ponujena, zato smo jih pri interpretaciji ustrezno združili.  

Največ je učiteljev, ki ima izobrazbo dipl. prof. razrednega pouka. Teh je 35 oziroma 50,7 %. 

Sledijo učitelji, ki imajo izobrazbo mag. prof. razrednega pouka (univerzitetni program 2. 

bolonjske stopnje). Teh je 10 oziroma 14,5 %. Diplomiranih profesorjev razrednega pouka 

(univerzitetni program 1. bolonjske stopnje) je 8 oziroma 11,6 %. Sledijo učitelji razrednega 

pouka (višja strokovna šola). Teh je 7 oziroma 10,1 %. Magistrov znanosti (podiplomski 

program) je 5 oz. 7,2 %, magistrov prof. razrednega pouka z angleščino pa so trije oz. 4,3 %. 

Pod možnost drugo je en anketiranec zapisal, da je po izobrazbi vzgojitelj (1 – 1,4 %).  

 

Graf 5 prikazuje število učiteljev glede na pridobljeni naziv. 

 

 
Graf 6. Vzorec glede na pridobljeni naziv 

Na vprašanje je odgovarjalo 68 učiteljev. Največ sodelujočih učiteljev ima naziv učitelj 

svetovalec. Teh je 24 oziroma 35,3 %. Sledijo tisti učitelji, ki so brez naziva, ki jih je 19 oziroma 

28 %. Učiteljev mentorjev je 16 oziroma 23,5 %, učiteljev svetnikov pa je 9 oziroma 13,2 %. 

www.1ka.si 
Vprašalnik za učitelje razrednega pouka od 1. do 

5. razreda OŠ 

Obkrožite pridobljeni naziv.  (n = 71)  
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V vzorcu prevladujejo učitelji z nazivom učitelj svetovalec, najmanj pa je učiteljev z nazivom 

učitelj svetnik.  

3.2.1.2  Način poučevanja vsebin o mešanju barv (pigmentov) 

 

Da bi dosegli del prvega cilja raziskave, smo učiteljem postavili 3 vprašanja o načinu 

poučevanja vsebin o mešanju barv (pigmentov).  

 

Tabela 1 prikazuje število in delež odgovorov učiteljev na odprto vprašanje o tem, koliko 

šolskih ur namenijo poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov). Na to vprašanje je 

odgovarjalo 64 učiteljev. Njihove odgovore smo združili v kategorije. 

 

Koliko šolskih ur običajno namenite poučevanju 

vsebine o mešanju barv (pigmentov)? 

f f (%) 

Od 1 do 5 šolskih ur.  19 29,7 % 

Od 6 do 10 šolskih ur. 39 61 % 

Od 11 do 15 šolskih ur. 3 4,7 % 

Več kot 15 šolskih ur.  3 4,7 % 

Skupaj 64 100 % 

Tabela 1. Število šolskih ur za poučevanje vsebine o mešanju barv (pigmentov) 

Največ učiteljev običajno nameni od 6 do 10 šolskih ur za poučevanje vsebin o mešanju barv 

(pigmentov). Teh je 39 oziroma 61 %. Sledijo jim učitelji, ki za poučevanje vsebine o mešanju 

barv (pigmentov) porabijo od 1 do 5 šolskih ur. Teh je 19 oziroma 29,7 %. Najmanj je učiteljev, 

ki za poučevanje vsebin o mešanju barv (pigmentov) porabijo od 11 do 15 šolskih ur in več kot 

15 ur. V obeh kategorijah so po trije učitelji, torej 4,7 %. Učni načrt za likovno vzgojo 

(Kocjančič idr., 2011) ne določa števila ur za posamezno tematsko vsebino, zato so raznoliki 

odgovori učiteljev pričakovani.   

 

Tabela 2 prikazuje število in delež učiteljev glede na izbor učne oblike, ki jo običajno 

uporabljajo pri poučevanju mešanja barv (pigmentov). Na to vprašanje je odgovarjalo 64 

učiteljev. 

 

Katero učno obliko običajno uporabljate pri 

poučevanju vsebine o mešanju barv (pigmentov)? 

f f (%) 

Individualno obliko. 13 20,3 % 

Delo v dvojicah. 10 15,6 % 

Delo v manjših skupinah. 14 21,9 % 

Frontalno obliko.  27 42,2 % 

Skupaj 64 100 % 

Tabela 2. Uporaba učne oblike pri poučevanju vsebine o mešanju barv (pigmentov) 

Največ učiteljev, sodelujočih v raziskavi, pri poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov), 

uporablja frontalno učno obliko. Teh je 27 oziroma 42,2 %. Sledijo jim učitelji, ki običajno kot 

učno obliko uporabljajo delo v manjših skupinah. Teh je 14 oziroma 21,9 %. 13 učiteljev (20,3 

%) uporablja individualno učno obliko, 10 učiteljev (15,6 %) pa uporablja delo v dvojicah. Učni 

načrt za likovno vzgojo (Kocjančič idr., 2011)  nenatančno določa uporabo učne oblike. Učni 

načrt omenja, da učitelj nazorno predstavi likovne in druge pojme, zato si to lahko 

predstavljamo kot pretežno uporabo frontalne učne oblike pri obravnavi nove snovi. Glede na 

to menimo, da so odgovori smiselno razporejeni.  
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Tabela 3 prikazuje število in delež učiteljev glede na polodprto vprašanje izbora učne metode, 

ki jo običajno uporabljajo pri poučevanju mešanja barv (pigmentov). Na to vprašanje je 

odgovarjalo 64 učiteljev. 

 

Katero učno metodo običajno uporabljate pri 

poučevanju vsebine o mešanju barv (pigmentov)? 

f f (%) 

Metodo razlage. 4 6,3 % 

Metodo pogovora. 1 1,6 % 

Besedilno (tekstovno) metodo. 0 0 % 

Metodo dela s slikovnim materialom. 6 9,4 % 

Ponazoritveno/demonstracijsko metodo. 36 56,3 % 

Metodo praktičnega dela. 16 25 % 

Drugo. 1 1,6 % 

Skupaj 64 100 % 

Tabela 3. Uporaba učne metode pri poučevanju vsebine o mešanju barv (pigmentov) 

Največ učiteljev (36 oziroma 56,3 %) pri poučevanju vsebine o mešanju barv (pigmentov) 

uporablja ponazoritveno/demonstracijsko metodo. Metodo praktičnega dela uporablja 16 

učiteljev (25 %), metodo dela s slikovnim materialom 6 učiteljev (9,4 %),  metodo razlage 4 

učitelji (6,3 %), metodo pogovora pa uporablja le en učitelj (1,6 %). En učitelj (1,6 %) je 

odgovoril, da pri poučevanju uporablja vse učne metode. Učni načrt za likovno vzgojo 

(Kocjančič idr., 2011) spodbuja uporabo različnih didaktičnih metod z namenom vzbuditi 

dodaten interes v učencu. Učna načrta z naravoslovnega področja spodbujata uporabo metod, 

ki temeljijo na učenčevem osebnem doživljanju, izkustvu. Glede na priporočila obeh učnih 

načrtov odgovori učiteljev odstopajo od pričakovanih, saj večina učiteljev uporablja metodo, 

kjer učenci niso aktivni. 

 

3.2.1.3 Preverjanje osvojenega znanja učencev o mešanju barv pigmentov 

 

Tabela  4 prikazuje število in delež učiteljev glede na polodprto vprašanje o načinu ocenjevanja 

znanja o mešanju barv (pigmentov). Na vprašanje je odgovarjalo 64 učiteljev. 

 

Kako običajno ocenjujete učenčevo pridobljeno 

znanje o mešanju barv (pigmentov). 

f f (%) 

Iz izdelka. 49 76,6 % 

Iz pogovora. 5 7,8 % 

S testom. 0 0 % 

Z ustnim preverjanjem. 7 11 % 

Drugo. 3 4,7 % 

Skupaj 64 100 % 

Tabela 4. Način ocenjevanja pridobljenega znanja o mešanju barv pigmentov 

Večina učiteljev ocenjuje učenčevo pridobljeno znanje o mešanju barv (pigmentov) iz izdelka. 

Teh je 49 oziroma 76,6 %. Z ustnim preverjanjem ocenjuje znanje 7 učiteljev oziroma 11 %, iz 

pogovora 5 oziroma 7,8 % učiteljev. Nihče od anketiranih ne ocenjuje s testom. Trije učitelji 

so izbrali možnost »drugo« (3 oz. 4,7 %). En učitelj je zapisal, da ocenjuje praktično, drugi je 

zapisal, da ocenjuje tako, da učenec pojasni nastali izdelek oziroma več izdelkov, tretji učitelj 

je zapisal, da ocenjuje z vsem naštetim. Učni načrt za likovno vzgojo (Kocjančič idr., 2011) 
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predvideva, da učitelj ocenjuje izdelek po predhodno določenih kriterijih, ob čemer mora 

upoštevati učenčev napredek, zato menimo, da so odgovori smiselni.   

3.2.1.4 Povezovanje vsebin o mešanju barv (pigmentov) z drugimi predmeti 

 

Tabela 5 prikazuje število in delež odgovorov učiteljev na polodprto vprašanje o povezovanju 

poučevanja vsebin o mešanju barv (pigmentov) z drugimi predmeti.  Na vprašanje je 

odgovarjalo 63 učiteljev. 

 

S katerimi predmeti povezujete poučevanje vsebin 

o mešanju barv (pigmentov)? 

f f (%) 

Obravnavam samo pri likovnem pouku. 33 52,4 % 

Povezujem z naravoslovnimi predmeti.  22 35 % 

Povezujem z drugimi predmeti.  8  12,7 % 

Skupaj 63 100 % 

Tabela 5. Povezovanje vsebin o mešanju barv (pigmentov) z drugimi predmeti 

Največ učiteljev (33) meni, da vsebino o mešanju barv (pigmentov) obravnava le pri likovnem 

pouku. Teh je 52,4 %. Sledijo učitelji, ki pravijo, da povezujejo mešanje barv (pigmentov) z 

naravoslovnimi predmeti. Teh je 22 oziroma 35 %. 8 učiteljev (12,7 %) je navedlo drugačne 

kombinacije povezovanja z drugimi predmeti, kar je razvidno v spodnji preglednici (Tabela 6).  

 

Odgovori f 

Slovenščina 1 

Angleščina, književnost, glasba 1 

Naravoslovje, matematika 1 

Glasbena vzgoja 1 

Spoznavanje okolja, slovenščina 1 

Matematika, slovenščina, šport, glasbena vzgoja, naravoslovje in tehnika 1 

Spoznavanje okolja, matematika 1 

Angleščina, naravoslovje in tehnika 1 

Skupaj 8 

Tabela 6. Druge kombinacije šolskih predmetov, s katerimi učitelji povezujejo vsebino o 

mešanju barv (pigmentov) 

Iz dobljenih rezultatov zgornjega vprašanja je jasno videti, da več kot polovica učiteljev pri 

temi mešanja barv (pigmentov) medpredmetnega povezovanja ne uporablja. Glede na 

priporočila tako učnega načrta za likovno vzgojo kot obeh učnihega načrtov za naravoslovje je 

rezultat nepričakovan.  

3.2.1.5 Uporaba učnih metod pri poučevanju mešanja barv (pigmentov) 

 

Tabela 7 prikazuje število in delež odgovorov učiteljev na vprašanje o poučevanju vsebin o 

mešanju barv (pigmentov) z demonstracijsko metodo. Na vprašanje je odgovarjalo 63 učiteljev. 
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Ali pri poučevanju vsebin o mešanju barv 

(pigmentov) uporabljate demonstracijsko metodo? 

f f (%) 

Da. 59 93,7 % 

Ne. 4 6,3 % 

Skupaj 63 100 % 

Tabela 7. Uporaba demonstracijske metode pri poučevanju vsebin o mešanju barv 

(pigmentov) 

Ugotovili smo, da večina učiteljev poučuje vsebine o mešanju barv pigmentov z 

demonstracijsko metodo. Teh je 59 oziroma 93,7 %. Le 4 učitelji  (6,3 %) so odgovorili, da 

demonstracijske metode ne uporabljajo. Ob interpretaciji rezultatov tabele 3 in tabele 7 prihaja 

do razlik. Menimo, da je glavni razlog v tem, da vprašanje, katero učno metodo običajno 

uporabljate pri poučevanju vsebine o mešanju barv (pigmentov), in vprašanje, ali pri 

poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov) uporabljate demonstracijsko metodo, v tem, da 

1. vprašanje vključuje besedo običajno, medtem ko 2. vprašanje sprašuje le po tem, ali jo sploh 

uporabljajo. Morda je pomembno tudi to, da so bile  pri 1. vprašanju ponujene različne možnosti 

izbire učnih metod, medtem ko sta bili pri 2. le dve možnosti: da ali ne.  

Tabela 8 prikazuje število in delež učiteljev  na vprašanje o poučevanju vsebin o mešanju barv 

(pigmentov) z eksperimenti. Na vprašanje je odgovarjalo 55 učiteljev. 

 

Ali pri poučevanju vsebin o mešanju barv 

(pigmentov) učenci izvajajo eksperimente? 

f f (%) 

Da. 22 40 % 

Ne. 33 60 % 

Skupaj 55 100 % 

Tabela 8. Poučevanje vsebin o mešanju barv (pigmentov) z eksperimenti 

33 učiteljev (60 %) meni, da vsebine o mešanju barv pigmentov preko eksperimentov ne 

izvajajo, 22 učiteljev (40 %) pa je napisalo, da eksperimente pri poučevanju vsebin o mešanju 

barv (pigmentov) uporablja. Glede na to, da v učnih načrtih ni priporočila o izrecnem 

vključevanju eksperimentov v medpredmetno povezovanje likovne vzgoje in spoznavanja 

okolja/naravoslovja in tehnike je rezultat pričakovan. Učitelji, ki so odgovarjali na zgornje 

vprašanje in so izbrali odgovor da, so odgovorili še na tri podvprašanja. Odgovor na prvo 

podvprašanje je predstavljen v spodnji tabeli (Tabela 9).  

 

Katero učno obliko pri poučevanju vsebin o 

mešanju barv (pigmentov) z izvajanjem 

eksperimentov običajno uporabljate? 

 

f 

 

f (%) 

Individualno. 7 31,8 % 

Delo v dvojicah. 6 27,3 % 

Delo v manjših skupinah. 7 31,8 % 

Frontalno obliko. 2 9,1 % 

Skupaj. 22 100 % 

Tabela 9. Uporaba učne metode z izvajanjem eksperimentov 

Največ učiteljev, katerih učenci izvajajo eksperimente pri poučevanju vsebin o mešanju barv 

(pigmentov), je izbralo individualno učno obliko in delo v manjših skupinah. Teh je 7 oziroma 

31,8 %. Sledijo jim učitelji, ki so izbrali delo v dvojicah. Teh je 6 oziroma 27,3 %. Le 2 učitelja 
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sta izbrala frontalno učno obliko (9,1 %). Rezultati kažejo, da le malo učiteljev, ki poučujejo 

vsebine o mešanju barv (pigmentov) z eksperimenti, uporablja frontalno učno obliko.  

 

Drugo podvprašanje je bilo odprtega tipa: Katere eksperimente uporabljate pri poučevanju 

mešanja barv (pigmentov)? 
 

Vsak učitelj je podal več in različno število odgovorov, zato smo določili skupne kategorije 

odgovorov. 8 učiteljev je omenilo eksperimente z vodo (prelivanje tekočin, eksperimenti z 

vodo, mešanje obarvane vode). Od teh sta bila pri opisu bolj natančna le dva učitelja, ki sta 

omenila potovanje barv po vpojnem papirju. 3 učitelji so omenili mešanje barv (pigmentov) s 

plastelinom. 5 učiteljev je omenilo mešanje barv (pigmentov) s preizkušanjem, 2 učitelja sta 

omenila optično barvno mešanje. Na podlagi odgovorov menimo, da tisti učitelji, ki uporabljajo 

eksperimente pri poučevanju mešanja barv (pigmentov), v glavnem uporabljajo le malo 

različnih eksperimentov. En učitelj je omenil eksperiment, ki se nanaša na optično mešanje 

barvnih valenc, kljub temu da smo pri vsaki besedni zvezi mešanja barv dodali v oklepaju 

»pigment/ov«.  

 

Tretje podvprašanje je bilo prav tako odprtega tipa: Kje ste dobili informacijo o teh 

eksperimentih? 

 

Vsak učitelj je podal več in različno število odgovorov, zato smo določili skupne kategorije 

odgovorov. Informacije so učitelji pridobili na spletu (11), v poljudnoznanstveni literaturi (9), 

kot lastno idejo (4), kot informacijo, pridobljeno s pedagoško prakso (4). 

 

Tabela 10 prikazuje število in delež odgovorov učiteljev na vprašanje o poučevanju vsebin o 

mešanju barv (pigmentov) z učenjem z raziskovanjem. Na vprašanje je odgovarjalo 53 

učiteljev. 

Ali pri poučevanju vsebin o mešanju barv 

(pigmentov) uporabljate učenje z raziskovanjem? 

f f (%) 

Da. 21 39,6 % 

Ne. 32 60,4 % 

Skupaj 53 100 % 

Tabela 10. Uporaba učenja z raziskovanjem pri poučevanju vsebin o mešanju barv 

(pigmentov) 

Največ učiteljev (32 oz. 60,4 %) je napisalo, da učenja z raziskovanjem pri poučevanju barv 

(pigmentov) ne uporablja, najmanj učiteljev (21 oz. 39,6 %) pa pravi, da ga uporablja. Učitelji, 

ki so izbrali odgovor da, so odgovorili še na dve podvprašanji. Odgovor na prvo podvprašanje 

je predstavljen v tabeli 11. Oba učna načrta s področja naravoslovja izrecno ne navajata 

priporočil o nadgradnji vsebin z učenjem z raziskovanjem, zato menimo, da so odgovori 

učiteljev pričakovani.  
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Katero učno obliko pri poučevanju vsebin o mešanju 

barv (pigmentov) z izvajanjem učenja z 

raziskovanjem običajno uporabljate?  

 

f 

 

f (%) 

Individualno. 5 23,8 % 

Delo v dvojicah. 4 19 % 

Delo v manjših skupinah. 9 42,9 % 

Frontalno obliko. 3 14,3 % 

Skupaj. 21 100 % 

Tabela 11. Uporaba učnih oblik pri poučevanju vsebine o mešanju barv (pigmentov) pri 

učenju z raziskovanjem 

Največ učiteljev je izbralo delo v manjših skupinah (9 oz. 42,9 %), sledijo jim učitelji, ki so 

izbrali individualno učno obliko (5 oz. 23,8 %), nato učitelji, ki so izbrali delo v dvojicah (4 oz. 

19 %). Najmanj učiteljev je izbralo frontalno obliko (3 oz. 14,3 %). Uporaba učne oblike pri 

učenju z raziskovanjem je odvisna od posamezne stopnje raziskovanja. Menimo, da so raznoliki 

odgovori učiteljev razumljivi, saj v vprašanju nismo določili posamezne stopnje raziskovanja.  

Drugo podvprašanje je odprtega tipa: Prosim napišite en primer raziskovalne dejavnosti.  

Vsak učitelj je podal več in različno število odgovorov, zato smo poiskali skupne kategorije 

odgovorov. Večina učiteljev (9)  je zapisalo, da učenci samostojno z mešanjem barv raziskujejo 

in ugotavljajo barvna mešanja. 5 učiteljev je omenilo raziskovanje preko eksperimentov 

mešanja hladne in tople vode, potovanje vode po papirnati brisački iz enega v drug kozarec, 

raziskovanje barvnih svetlob. Razvidno je, da termina učenja z raziskovanjem ne poznajo 

dobro, saj učenje z raziskovanjem učitelji enačijo z eksperimentom. Prav tako ni nihče od 

učiteljev omenil raziskovalnih vprašanj. Sklepamo, da v glavnem učenja z raziskovanjem 

učitelji ne uporabljajo. 

 

Tabela 12 prikazuje število in delež odgovorov učiteljev na vprašanje o tem, ali je na voljo 

dovolj strokovne, poljudnoznanstvene literature in spletnih virov, ki spodbujajo zanimive 

načine poučevanja vsebin o mešanju barv. 

 

 

Ali menite, da je na voljo dovolj strokovne, 

poljudnoznanstvene literature in spletnih virov, ki 

spodbujajo zanimive načine poučevanja vsebin o 

mešanju barv (pigmentov)?  

 

f 

 

f (%) 

Da. 16        30,2 % 

Ne.  9 17 % 

Ne morem se odločiti. 28  52,8 % 

Skupaj. 53 100 % 

Tabela 12. Mnenje učiteljev o količini dostopne literature 

Ugotovili smo, da  so učitelji precej neopredeljeni v mnenju o dostopni količini strokovne, 

poljudnoznanstvene literature in spletnih virov glede obravnavane teme. Večina učiteljev (28 

oz. 52,8 %) se ni mogla odločiti. 16 učiteljev (30,2 %) je menilo, da je literature in virov dovolj, 

najmanj (9 oz. 17 %) se jih je odločilo za odgovor, da literature primanjkuje. Menimo, da  je to 

zato, ker je izbor učbenikov in drugih učnih gradiv prepuščen učiteljem. Ker se učitelji odločajo 

pri izboru gradiv zelo različno, so odgovori razumljivi.  

 

Tabela 13 prikazuje mnenje učiteljev o pomembnosti uporabe eksperimenta pri poučevanju 

vsebin o mešanju barv (pigmentov). 
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Kako pomembna se Vam zdi uporaba eksperimenta pri 

poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov)?  

f f (%) 

Zelo pomembna. 12 22,6 % 

Pomembna. 30  56,6 % 

Manj pomembna. 10  18,9 % 

Nepomembna. 1 1,9 % 

Skupaj 53 100 % 

Tabela 13. Pomembnost uporabe eksperimentov pri poučevanju vsebin o mešanju barv 

(pigmentov) 

Ugotovili smo, da največ učiteljev ocenjuje omenjeno metodo kot pomembno (30 oz. 57 %). 

Sledijo učitelji, ki trdijo, da je zelo pomembna (12 oz. 23 %). 10 učiteljev (19 %) je označilo 

metodo za manj pomembno, 1 učitelj (2 %) metodi eksperimenta ne pripisuje posebne 

pomembnosti.  

 

Tabela 14 prikazuje mnenje učiteljev o pomembnosti uporabe učenja z raziskovanjem pri 

poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov).  

 

Kako pomembna se Vam zdi uporaba učenja z 

raziskovanjem pri poučevanju vsebin o mešanju barv 

(pigmentov)? 

 

f 

 

f (%) 

Zelo pomembna. 8  15,1 % 

Pomembna. 33 62,3 % 

Malo pomembna. 11 20,8 % 

Nepomembna. 1 1,9 % 

Skupaj 53  100 % 

Tabela 14. Pomembnost uporabe učenja z raziskovanjem pri poučevanju vsebin o mešanju 

barv (pigmentov) 

Največ učiteljev (33 oz. 62,3 %) se je odločilo za možnost pomembna, sledijo učitelji, ki so 

izbrali odgovor zelo pomembna (8 oz. 15,1 %). Le en učitelj je izbral odgovor nepomembna ( 

1,9 %). Če primerjamo rezultate tabele 13 in tabele 14 lahko vidimo, da učitelji podobno 

ocenjujejo pomembnost uporabe eksperimenta in učenja z raziskovanjem pri poučevanju 

mešanja barv (pigmentov). Učitelji  malo večjo pomembnost pripisujejo uporabi eksperimenta 

kot uporabi učenja z raziskovanjem pri poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov).  

 

3.3 ANALIZA GRADIV TISKANE POLJUDNOZNANSTVENE LITERATURE IN 

SPLETNIH VIROV 

 

V nadaljevanju smo predstavili tiste eksperimente, ki jih je mogoče uporabiti pri poučevanju 

mešanja barv (pigmentov) in so primerni za učence 1. in 2. triletja osnovne šole. Vsak 

eksperiment smo predstavili v svojem podpoglavju. Najprej smo zapisali vir eksperimenta. 

Sledi vrsta gradiva, ki je bodisi tiskano bodisi spletno, opis izvedbe s fotografijami (fotografije 

so avtorsko delo Klavdije Kovač), in postopek eksperimenta, kjer smo vsak eksperiment 

natančno opisali po korakih. Sledi analiza eksperimenta, kamor smo zapisali naša opažanja in 

posebnosti. Predstavili smo še predloge za izboljšave ter vprašanja kot predloge za predelavo 

eksperimentov v preproste raziskovalne dejavnosti. Na koncu smo zapisali še tiste vire, kjer 

lahko najdemo podoben eksperiment. Eksperimente smo razdelili v dve poglavji: sestavljanje 

barv (pigmentov) in razstavljanje barv (pigmentov). Smiselno bi bilo učencem razdeliti učne 
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liste o mešanju barv (pigmentov) pred začetkom in tudi po koncu dela. Tako bi učenci potrdili 

ali ovrgli svoja domnevanja o mešanju barv (pigmentov). Vrsto barvil (tempera, akvareli, 

jedilne barve, barve v prahu) učitelj izbere po lastni presoji. Ni vseeno, katero barvilo 

uporabimo za določen eksperiment, saj nekateri eksperimenti z vsemi barvili ne uspejo. V 

primeru učiteljeve presoje, da je metoda uporabe določenega barvila prenevarna in bi lahko 

prišla v stik z usti, naj učitelj uporabi jedilne barve. 

 

3.3.1 Sestavljanje barv 

V poglavje Sestavljanje barv smo vključili eksperimente, ki predvidevajo sestavljanje 

(mešanje) barv (pigmentov). 

 

3.3.1.1 Barvna simfonija 

Vir: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine:  

 barve za živila, 

 pladenj, 

 polnomastno mleko,  

 5 kapljic tekočine za pomivanje posode. 

                                                                            

Postopek:  

 1.   korak: Na pladenj nalij tanko plast mleka. 

2. korak: Na različnih mestih na mleko dodaj 6 kapljic različnih barv za živila. 

3. korak: Na kapljice barv daj tekočino za pomivanje posode. 

4. korak: Opazuj, kako bodo barve ponorele.« (Žnidaršič, 2016, str. 33) 

 

Slika 1. Barvna simfonija.  

 

Analiza eksperimenta 

 

Tekočina za pomivanje 

posodo povzroči zelo hitro 

reakcijo, zato bi za lažje 

opazovanje detergent nanesli 

s pomočjo vatirane palčke. 

Tako je reakcija počasnejša in 

omogoča daljše opazovanje. 

Učenci z eksperimentom 

spoznajo osnovne značilnosti 

površinske napetosti. 
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Predlogi za izboljšave 

Za lažje razumevanje mešanja barv smo v prvem koraku nanesli na krožnik le 2 osnovni barvi. 

Eksperiment smo še dvakrat ponovili, tako da smo vse osnovne barve mešali med seboj. Nato 

smo v krožnik nanesli vse tri osnovne barve in opazovali, katera barva nastane, če zmešamo 

vse tri. Nazadnje smo preizkusili še mešanje vseh sekundarnih barv. Zanimiva je taka izvedba 

eksperimenta, da na koncu v posodo položimo papir, 

na katerem ostanejo odtisi barv. 

 
Slika 2. Nadgradnja eksperimenta Barvna simfonija 

Podobni eksperimenti 

 Mavrično mleko: Kržičnik Mirt, V. (2016). Mavrična paleta poskusov za predšolske in 

osnovnošolske otroke. Leskovec pri Krškem: Posredništvo in prodaja B. Mirt. 

 Izbruh barv: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 Colour Changing Milk. (b.d.) Pridobljeno s 

https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/milk-color-explosion/. 

 Colour Changing Milk Experiment. (b.d.) Pridobljeno s 

https://www.learning4kids.net/2015/04/08/colour-changing-milk-experiment/. 

 Magic Milk Experiment – an Explosion of Colour. (b.d.) Pridobljeno s 

https://happyhooligans.ca/magic-milk-experiment-explosion-colour/.  

 Science & Art for Kids: Marbled Milk Paper. (b.d.) Pridobljeno s 

https://babbledabbledo.com/science-art-for-kids-marbled-milk-paper/. 

 

3.3.1.2 Voda, ki hodi  

Vir: Walking Water Science Experiment for Kids. (b. d.). Pridobljeno s 

https://www.pinterest.com/pin/35677022033763437/. 

Vrsta gradiva: spletno gradivo  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

Potrebščine: 

 papirnate brisačke, 

 7 manjših plastičnih kozarčkov, 

Predlogi za predelavo eksperimenta 

v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali količina maščobe v 

mleku vpliva na hitrost 

reakcije? 

 Ali vrsta barvila (tempera 

barve, barvne bombice, 

jedilne barve) vpliva na 

hitrost reakcije? 

 Ali temperatura mleka 

vpliva na hitrost reakcije? 

 Ali količina mleka vpliva na 

hitrost reakcije? 

 

https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/milk-color-explosion/
https://www.learning4kids.net/2015/04/08/colour-changing-milk-experiment/
https://happyhooligans.ca/magic-milk-experiment-explosion-colour/
https://babbledabbledo.com/science-art-for-kids-marbled-milk-paper/
https://www.pinterest.com/pin/35677022033763437/
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 barva za živila (primarne barve), 

 voda. 

Postopek: 

1. V vrsto postavi 7 plastičnih kozarčkov. 

2. V 1., 3., 5., in 7. natoči vodo, tako da je približno ¾ vode.  

3. Dodaj 5 kapljic rdeče jedilne barve v 1. kozarček in v 7. kozarček.  

4. Dodaj 5 kapljic rumene jedilne barve v 3. kozarček. 

5. Dodaj 5 kapljic modre jedilne barve v 5. kozarček. 

6. Vzemi polovico papirnate brisačke in jo zvij v tulec. Postopek ponovi še 5-krat.  

7. Brisačke namesti iz kozarca v kozarec tako, da bo polovica tulca segala do dna prvega 

kozarca, in druga polovica do dna drugega kozarca. Brisačke namesti tako, da ne bo 

segala višje od kozarca. To bo omogočilo, da bo voda prehajala hitreje.  

8. Postopek ponovi tako, da bodo vse papirnate brisačke vložene vse od prvega do 

sedmega kozarca.  

9. Opazuj dogajanje. Kmalu boš opazil, kako voda prehaja čez papir. (Walking Water 

Science Experiment for Kids, (b. d.) 

 

 

Slika 3. Voda, ki hodi 

Na povezavi https://www.pinterest.co.uk/pin/204280533082205663/ lahko vidimo še drugo 

različico, kjer so uporabljene papirnate brisačke, barve in kapalke. Predvideno je, da otroci 

slikajo z nanašanjem barv s kapalkami. Tudi na tak način lahko opazujejo barvna mešanja med 

seboj. Učenci z eksperimentom spoznajo, da je ena izmed lastnosti tekočin kapilarnost, ki 

omogoča potovanje vode po vpojnih materialih. 

 

 

 

Analiza eksperimenta 

 

Eksperiment smo najprej izvedli v celih 

plastičnih kozarčkih. Voda je potovala 

prepočasi, zato smo ga izvedli ponovno 

v manjših plastičnih kozarčkih. 

Različica eksperimenta, ki je enaka, pa 

vendar za spoznavanje barv bolj 

sistematična 

(https://www.coffeecupsandcrayons.co

m/walking-water-science-experiment-

kids/), predvidi spoznavanje barv v več 

korakih. V vsakem koraku potrebujemo 

le tri kozarce. V prvega in zadnjega 

nanesemo po dve različni primarni 

barvi. Tako je mešanje jasno vidno. 

Nadaljujemo tako, da vidimo barvna 

mešanja vseh primarnih barv. 
 

https://www.pinterest.co.uk/pin/204280533082205663/
https://www.coffeecupsandcrayons.com/walking-water-science-experiment-kids/
https://www.coffeecupsandcrayons.com/walking-water-science-experiment-kids/
https://www.coffeecupsandcrayons.com/walking-water-science-experiment-kids/
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Predlogi za izboljšave 

Da bi učenci lažje razumeli mešanje barv (pigmentov), bi bilo bolje, da bi eksperiment sprva 

izvedli v treh plastičnih kozarčkih. Tako bi bili učenci osredotočeni le na dve barvni mešanji. 

Nato bi podobno izvedli še z mešanjem drugih primarnih barv. 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali količina barve vpliva na hitrost pretakanja vode? 

 Ali vrsta papirnate brisače (dvoslojna, troslojna) vpliva na hitrost pretakanja vode? 

 Ali količina vode v kozarcu vpliva na hitrost pretakanja vode? 

 Ali obseg dna kozarca vpliva na hitrost pretakanja vode? 

 Ali širina tulca, ki sega iz enega kozarca v drugega, vpliva na hitrost pretakanja vode? 

 

Podobni eksperimenti 

 Walking Water Science Experiment. (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.schoolingamonkey.com/rainbow-walking-water-science/. 

 Čarobna voda: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

 Science Projects: Walking Water. (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.tes.com/lessons/rwKIAiP9XF5VpA/science-projects-walking-water. 

 Walking Water Science Experiment for Kids. (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.coffeecupsandcrayons.com/walking-water-science-experiment-kids/. 

 Walking Water Science Experiment. (b.d.). Pridobljeno s http://fun-

science.org.uk/walking-water-science-experiment/. 

 Tie-Dye Paper Towel Painting Art Project (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.pinterest.co.uk/pin/204280533082205663/. 

 

3.3.1.3 Obarvani cvetovi 

Vir: Kržičnik Mirt, V. (2016). Mavrična paleta poskusov za predšolske in osnovnošolske 

otroke. Leskovec pri Krškem: Posredništvo in prodaja B. Mirt. 

Vrsta gradiva: tiskano, spletno gradivo 

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine:  

 2 kozarca z vodo, 

 barvila (črnilo za nalivno pero, tempere …),  

 žlica, 

 lepilni trak,  

 ivanjščica ali beli nagelj, 

 olfa nožek. 

 

Postopek: 

1. Steblo rože do polovice vzdolžno razpolovimo.  

2. Pri vrhu ga zlepimo z lepilnim trakom, da se steblo ne bo več cepilo.  

3. Kozarca napolnimo do ¾ z vodo.  

4. V enega damo barvilo in dobro premešamo, vsako polovico stebla vtaknemo v svoj 

kozarec in rožo prislonimo ob oporo.  

https://www.schoolingamonkey.com/rainbow-walking-water-science/
https://www.tes.com/lessons/rwKIAiP9XF5VpA/science-projects-walking-water
https://www.coffeecupsandcrayons.com/walking-water-science-experiment-kids/
http://fun-science.org.uk/walking-water-science-experiment/
http://fun-science.org.uk/walking-water-science-experiment/
http://playtolearnpreschool.us/paper-towel-painting/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=307627924_1898213_112125
http://playtolearnpreschool.us/paper-towel-painting/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=307627924_1898213_112125
https://www.pinterest.co.uk/pin/204280533082205663/
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5. Cvet začne barvo spreminjati po pol ure (najprimernejši so cvetovi ivanjščic).« 

(Križičnik Mirt, 2016, str. 13). 

 

Slika 4. Obarvani cvetovi 

 

Predlogi za izboljšave 

Predlagamo, da najprej eksperiment izvedemo z rumeno in modro obarvano vodo, rumeno in 

rdečo ter z modro in rdečo. Z učenci opazujemo, ali je v rastlini prišlo do barvnega mešanja. 

Učenci spoznajo, da cvetlica po steblu črpa vodo in z njo hranljive snovi. Tako v cvet in liste 

pride tudi barvilo, s katerim smo obarvali vodo. Dobro je izbrati čim bolj naravna barvila, saj 

lahko v nasprotnem primeru cvetlica hitro oveni.  

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali dolžina stebla cvetlice vpliva na hitrost obarvanosti cveta? 

 Ali vrsta barvila vpliva na hitrost obarvanosti cveta? 

 Ali vrsta rastline vpliva na hitrost obarvanosti cveta? 

Podobni eksperimenti 

 Dvobarvne cvetlice: 365 znanstvenih poskusov: znanost še nikoli ni bila tako zabavna. 

(2016), Jezero, Morfemplus. 

 Barvna osmoza (str. 85): Oxlade, C. (2005). 150 znanstvenih eksperimentov za mlade. 

Radovljica: Didakta. 

 Ali lahko rože pobarvamo? Braun, C. (2011). Knjiga za male raziskovalce. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.  

 Onesnaževanje voda: Vuga, B. (1997). Poskusi v naravi. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Čudne rože: Ardley, N. (1993). Spoznavajmo znanost. Voda. Ljubljana: Slovenska 

knjiga.  

 Kako dobi rastlina vodo iz okolja? Harlow, R. (1992). Veselje z znanostjo. Rast. 

Ljubljana: Pomurska založba. 

Analiza eksperimenta 
 

Namesto belega nageljna oz. ivanjščice 

smo uporabili belo krizantemo. Za 

učinek eksperimenta je potrebno 

nekoliko več časa, kot je predvideno v 

navodilu, zato je dobro pouk prilagoditi 

tako, da izvedemo prvo uro, opazujemo 

pa naslednji dan (odvisno od vrste 

rastline ali dolžine cveta, intenzivnosti 

barve). Dobro je, da za »vazo« 

uporabimo steklen kozarec, saj je 

primerjava cvetov in obarvanosti vode 

tako lažja.  
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 Rainbow Science: Color Changing Flowers Experiment (b. d.). Pridobljeno s 

https://www.schoolingamonkey.com/color-changing-flowers-experiment/ 

 Colour Changing Colour Experiment (b.d.). Pridobljeno s  

https://gosciencegirls.com/colour-changing-flowers-science-experiment-kids/ 

 Flower Experiment for Kids (b.d.). Pridobljeno s 

http://www.growingajeweledrose.com/2012/02/transform-those-valentines-day-

flowers.html 

3.3.1.4 Tornado 

Vir: Kržičnik Mirt, V. (2016). Mavrična paleta poskusov za predšolske in osnovnošolske 

otroke. Leskovec pri Krškem: Posredništvo in prodaja B. Mirt. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 visok kozarec, 

 voda, 

 bleščice, 

 2 jedilni žlici kisa, 

 2 jedilni žlici detergenta, 

 2 kapljici modre jedilne barve. 

Postopek: 

1. Kozarec do ¾ napolnimo z vodo.  

2. Dodamo dve žlički kisa, 2 žlički detergenta in 2 kapljici barve za živila ali črnila.  

3. S krožnimi gibi zmes premešamo.  

4. Ko mešamo, se prikaže tornado.  

5. Dodamo še nekaj bleščic, ki ponazorijo drobir, ki ga tornado nosi s seboj. (Križičnik 

Mirt, 2016, str. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Tornado 

Analiza eksperimenta 

Eksperiment predvidi le eno barvo, ki jo 

učenec uporabi. Pri pouku mešanja barv 

(pigmentov), naj učitelj v kozarec doda po 

dve primarni barvi, nato pa eksperiment še 

dvakrat ponovi. Tako bodo vse primarne 

barve zmešane med seboj in sekundarne 

barve jasno vidne. Na koncu vse skupaj 

učenci zmešajo in ugotovijo, kaj nastane, 

če zmešamo vse barve in spoznajo izraz 

terciarne barve. Učenci si z opazovanjem 

eksperimenta pridobivajo predstave o 

obliki in gibanju tornada. Potrebno je ta 

vremenski pojav predhodno razložiti.  

 
 

https://www.schoolingamonkey.com/color-changing-flowers-experiment/
https://gosciencegirls.com/colour-changing-flowers-science-experiment-kids/
http://www.growingajeweledrose.com/2012/02/transform-those-valentines-day-flowers.html
http://www.growingajeweledrose.com/2012/02/transform-those-valentines-day-flowers.html
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Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 
 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali vrsta barvila vpliva na hitrost vrtinca v tornadu? 

 Ali vrsta barvila vpliva na obliko vrtinca v tornadu? 

 Ali vrsta barvila vpliva na dolžino vrtinca v tornadu? 
 

Podobni eksperimenti 

 How to Make a Tornado in a Jar (b.d.). Pridobljeno s  

https://homeschoolon.com/how-to-make-a-tornado-in-a-jar/. 

 Tornado Tube (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=v1zJyH7K4WQ. 

 How to Make a Water Tornado Vortex - Kids Science Project Idea (b.d.). Pridobljeno 

s https://www.youtube.com/watch?v=0YeohecMNyk. 

 Stunning Easy Science Experiments for Kids: Tornado inside Bottle (b.d.). 

Pridobljeno s http://scienceprojectz.blogspot.com/2016/02/easy-science-experiments-

for-kids.html. 

3.3.1.5 Nevihta 

Vir: Kržičnik Mirt, V. (2016). Mavrična paleta poskusov za predšolske in osnovnošolske 

otroke. Leskovec pri Krškem: Posredništvo in prodaja B. Mirt (Tornado, str. 26). 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 prozorna plastična posoda, 

 vroča voda, 

 črnilo rdeče in modre barve (lahko sta tudi drugi dve barvi), 

 posodice za led. 

Postopek: 

1. V posodice za led nakapljamo črnilo modre barve in dodamo vodo.  

2. Posodico postavimo v zamrzovalnik, da zamrzne.  

3. V prozorno posodo nalijemo vročo vodo in na en konec nakapljamo rdeče črnilo.  

4. Nato na drugi konec posode ob rob previdno in počasi položimo obarvane ledene 

kocke.« (Križičnik Mirt, 2016, str. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6. Nevihta 

Analiza eksperimenta 

 

Učenci z eksperimentom spoznajo 

gibanje tople in hladne vode. Ob tem 

lahko pojasnimo, da se podobno giba 

tudi hladen in topel zrak.  Uporabimo 

lahko tudi drugi dve kombinaciji 

primarnih barv in opazujemo še 

druga barvna mešanja. 

 

https://homeschoolon.com/how-to-make-a-tornado-in-a-jar/
https://www.youtube.com/watch?v=v1zJyH7K4WQ
https://www.youtube.com/watch?v=0YeohecMNyk
http://scienceprojectz.blogspot.com/2016/02/easy-science-experiments-for-kids.html
http://scienceprojectz.blogspot.com/2016/02/easy-science-experiments-for-kids.html
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Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali vrsta barvila vpliva na hitrost mešanja barv? 

 Ali količina tekočine vpliva na hitrost mešanja barv? 

 Ali temperaturna razlika tekočine in ledu vpliva na hitrost mešanja barv? 

 Ali vrsta tekočine vpliva na hitrost mešanja barv? 

 

Podobni eksperimenti 

 Water Density (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak9CBB1bTcc. 

 Blue Ice Cube and Red Colouring Experiment; Convection (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=mpEhU7SVf9c. 

 Hot & Cold Water Demonstration (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=4V5cOPKGEyE. 

 

3.3.1.6 Mavrična ledena kocka 

Vir: Kržičnik Mirt, V. (2016). Mavrična paleta poskusov za predšolske in osnovnošolske 

otroke. Leskovec pri Krškem: Posredništvo in prodaja B. Mirt. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 balon, 

 voda, 

 kapalka, 

 tempera barve ali barvne bombice, 

 sol,  

 plastična posoda za podstavek. 

Postopek: 

1. V balon nalijemo vodo, ga zavežemo in postavimo v zamrzovalnik, da se voda v njem 

spremeni v led.  

2. Balon nato prerežemo in ga odstranimo z ledene krogle.  

3. Površino ledene krogle posujemo s soljo.  

4. S kapalko vzamemo nekaj tempera barve in jo nakapljamo po krogli.  

5. Medtem dodajamo sol, da barva pronica v ledeno kroglo.« (Križičnik Mirt, 2016, str. 

33) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak9CBB1bTcc
https://www.youtube.com/watch?v=mpEhU7SVf9c
https://www.youtube.com/watch?v=4V5cOPKGEyE
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Slika 7. Mavrična ledena kocka 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali količina soli vpliva na hitrost taljenja ledene kocke? 

 Ali vrsta barvila vpliva na hitrost taljenja ledene kocke? 

 Ali vrsta (material) posode, vpliva na hitrost taljenja ledene kocke? (Posoda iz 

izolacijskega materiala, kovinska, steklena posoda.) 

 

Podobni eksperimenti 

 Creative Science with Ice, Salt and Colour (b.d.). Pridobljeno s 

http://www.navigatingbyjoy.com/2013/05/11/creative-science-with-ice-salt-and-colour/. 

 Melting Ice Science Experiment With Salt Liquid Watercolors. (b.d.). Pridobljeno s 

http://www.wesswarmdaddyanderson.com/homemade-crafts-to-make/melting-ice-

science-experiment-with-salt-liquid-watercolors. 

 SCIENCE EXPERIMENTS FOR KIDS : SALT & ICE | Kids Science Experiment. 

(b.d.). Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=6bjzgyt3zhQ. 

 

3.3.1.7 Ustvarjanje s peno 

Vir: Kržičnik Mirt, V. (2016). Mavrična paleta poskusov za predšolske in osnovnošolske 

otroke. Leskovec pri Krškem: Posredništvo in prodaja B. Mirt  

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 brivska pena, 

 belo lepilo za les, 

 trši papir črne ali bele barve, 

 čopiči, 

 plastični krožniki.  

Analiza eksperimenta 

 

Na prvi ledeni krogli smo najprej 

zmešali modro in rumeno barvo, na 

drugi pa rdečo in modro barvo. Otroci 

z eksperimentom spoznajo, da sol 

pospešuje taljenje ledu in hkrati 

spoznajo zakonitosti mešanja barv. Ob 

tem lahko pojasnimo, zakaj pozimi 

solimo cestišča in pločnike. 

Eksperiment ni nujno, da izvedemo s 

kroglo. Uporabimo lahko tudi posode 

različnih oblik, v katerih zamrznemo 

vodo. Dobro je, da so prozorne, da 

lahko lažje opazujemo pronicanje 

barve skozi led. 
 

http://www.navigatingbyjoy.com/2013/05/11/creative-science-with-ice-salt-and-colour/
http://www.wesswarmdaddyanderson.com/homemade-crafts-to-make/melting-ice-science-experiment-with-salt-liquid-watercolors
http://www.wesswarmdaddyanderson.com/homemade-crafts-to-make/melting-ice-science-experiment-with-salt-liquid-watercolors
https://www.youtube.com/watch?v=6bjzgyt3zhQ
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Postopek: 

1. Na plastični krožnik stisnemo brivsko peno in belo lepilo.  

2. Lepilu dodamo polovico od prejšnje količine stisnjene brivske pene.  

3. Na koncu dodajamo tempera barve in počasi privzdigujemo ter mešamo, da se lepilo, 

brivska pena in barve pomešajo.« (Križičnik Mirt, 2016, str. 42) 

 

 

Slika 8. Ustvarjanje s peno 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali vrsta barvila vpliva na hitrost strjevanja zmesi? 

 Ali količina barvila vpliva na hitrost strjevanja zmesi? 

 Ali vrsta lepila vpliva na hitrost strjevanja zmesi? 

 Ali količina lepila vpliva na hitrost strjevanja zmesi? 

 

Podobni eksperimenti 

 Shaving Cream and Food Colouring Marbleized Valentines (b.d.). Pridobljeno s 

https://happyhooligans.ca/shaving-cream-and-food-colouring-2/. 

 Hoomeschool Chicks (b.d.). Pridobljeno s 

http://www.homeschoolchicks.com/2013/04/shaving-cream-art-is-big-hit-with-

kids.html. 

 Shaving Cream Food Colouring Art (b.d.). Pridobljeno s http://yousuggest.us/shaving-

cream-food-coloring-art/. 

 

3.3.1.8 Mehurčkaste barve 

Vir: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

Analiza eksperimenta 

 

Najprej smo v prvo odprtino nanesli 

rumeno in modro barvo, v drugo rdečo 

in modro barvo ter v tretjo odprtino 

rumeno in rdečo barvo. Brivsko peno 

lepilo učvrsti in ko se posuši ohrani 

svojo obliko. Takšen postopek je 

primeren tudi za kiparjenje. Različice, 

ki so navedene pod poglavjem 

Podoben eksperiment ne predvidijo 

lepila, so pa primerne za poslikavo 

različnih površin.  
 

https://happyhooligans.ca/shaving-cream-and-food-colouring-2/
http://www.homeschoolchicks.com/2013/04/shaving-cream-art-is-big-hit-with-kids.html
http://www.homeschoolchicks.com/2013/04/shaving-cream-art-is-big-hit-with-kids.html
http://yousuggest.us/shaving-cream-food-coloring-art/
http://yousuggest.us/shaving-cream-food-coloring-art/
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»Potrebščine: 

 4 čajne žličke sode bikarbone, 

 2 žlički kisa, 

 barve za živila, 

 paleto za barve. 

Postopek: 

1. korak: Štiri prostorčke na paleti napolni s kisom. 

2. korak: V vsak prostorček kani kapljico druge barve. 

3. korak: V vsak prostorček daj čajno žličko sode bikarbone. 

korak: Opazuj svoje peneče se barve.« (Žnidaršič, 2016, str. 16)  

Slika 9. Mehurčkaste barve 

 

Morebitne izboljšave 

Različica, ki je navedena pod podobnimi eksperimenti, izbruh predvidi tako, da učenec pod 

kozarce položi kos papirja. Tako reakcija pusti sled na papirju.  

 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali vrsta barvila vpliva na intenzivnost reakcije? 

 Ali količina sode bikarbone vpliva na intenzivnost reakcije? 

 Ali količina kisa vpliva na intenzivnost reakcije? 

 Ali vrsta kisa (alkoholni kis, jabolčni kis, vinski kis …) vpliva na intenzivnost reakcije? 

 

Podobni eksperimenti 

 Ognjenik Vezuv: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

 Lesketajoča se eksplozija: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: 

Morfemplus. 

 Izbruh (str. 47): Oxlade, C. (2005). 150 znanstvenih eksperimentov za mlade. 

Radovljica: Didakta. 

 Vulkan v zaboju peska (str. 118): Braun, C. (2011). Knjiga za male raziskovalce. (2011). 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Vulkan: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

Analiza eksperimenta 

 

Najprej smo v prvo odprtino nanesli 

rumeno in modro barvo, v drugo rdečo 

in modro barvo ter v tretjo odprtino 

rumeno in rdečo barvo. Eksperiment 

predvidi paleto za barve, ki jo lahko 

zamenjamo s pladnjem za mafine. 

Zanimiva bi bila tudi izvedba 

eksperimenta (Ognjenik Vezuv), saj bi 

zelo nazorno prikazal izbruh vulkana. 

Učenci preko eksperimenta spoznajo 

reakcijo med kislino in bazo.  
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 How to Make Color Mixing Eruptions with Baking Soda and Vinegar (b.d.). 

http://www.learnplayimagine.com/2012/02/baking-soda-and-vinegar-

eruptions.html?m=1. 

 Science experiments for kids : Fizzing color mixing activity( b.d.). 

http://www.funlittles.com/science-experiments-for-kids-color-mixing-kids-activities/. 

 Rainbow Eruptions (b.d.). Pridobljeno s 

http://www.learnplayimagine.com/2014/02/rainbow-eruptions.html?m=1. 

3.3.1.9 Obešanka iz želatine 

Vir: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 3 majhni zavitki želatine, 

 modelčki za piškote, 

 barve za živila, 

 večji plastični pokrov, 

 ponev,  

 2 žlici vode, 

 lesena žlica,  

 slamice. 

 

Postopek: 

1. korak: Vodo, barve za živila in želatino kuhaj na majhnem ognju v ponvi, dokler se ne 

zgosti. 

2. korak: Tekočino nalij v plastičen pokrovček in z žlico odstrani mehurčke. 

3. korak: Mešanica naj se hladi 45 minut. 

4. korak: Želatino previdno vzemi iz plastičnega pokrovčka. 

5. korak: Ko je želatina še elastična, z modelčkom za piškote izreži različne oblike. 

6. korak: S slamico naredi luknje v oblike, da jih boš lahko obesil.  

7. korak: Pusti jih nekaj dni, naj se posušijo, nato bodo trdi kot plastika.« (Žnidaršič, 

2016, str. 32) 

  

Slika 10. Obešanka iz želatine 

Analiza eksperimenta 

 

V posodo smo najprej v želatino nanesli kapljico 

rumene in rdeče barve, da smo dobili oranžno zmes. V 

posodo predhodno kanemo enako količino po dve 

različni primarni barvi. Glede na to, da je potrebno pri 

eksperimentu kuhati, naj učitelj eksperiment izvede 

frontalno. Ko se zmes ohladi, lahko učenci nadaljujejo 

samostojno z izrezovanjem oblik. Mešanje barv 

(pigmentov) smo pri eksperimentu predvideli že v 

samem začetku kuhanja želatine. Učenci preko 

eksperimenta spoznajo značilnost želatine. 

 
 

http://www.learnplayimagine.com/2012/02/baking-soda-and-vinegar-eruptions.html?m=1
http://www.learnplayimagine.com/2012/02/baking-soda-and-vinegar-eruptions.html?m=1
http://www.funlittles.com/science-experiments-for-kids-color-mixing-kids-activities/
http://www.learnplayimagine.com/2014/02/rainbow-eruptions.html?m=1
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Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali vrsta barvila vpliva na hitrost strjevanja zmesi? 

 Ali količina barvil vpliva na hitrost strjevanja zmesi? 

 Ali količina vode vpliva na hitrost strjevanja zmesi? 

 Ali količina želatine vpliva na hitrost strjevanja zmesi? 

 

Podoben eksperiment 

 Science & Art Activity for Kids: Gelatin Streaking (b.d.). Pridobljeno s 

https://babbledabbledo.com/science-art-activity-for-kids-gelatin-streaking/. 

 

3.3.1.10 Naredi magnetno sliko 

Vir: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine:  

 papirnati krožnik, 

 magnet, 

 sponke za papir, 

 tempera barve. 

Postopek: 

1. korak: Na krožnik nabrizgaj različne barve. 

2. korak: Sponke za papir daj na krožnik. 

3. korak: Magnet drži pod krožnikom in sponke vodi skozi barve«. (Žnidaršič, 2016, str. 

48) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11. Naredi magnetno sliko 

Analiza eksperimenta 

 

Eksperiment je zelo enostaven, zato 

ga lahko izvajamo že vse od 1. 

razreda v vseh učnih oblikah. Učenci 

z eksperimentom spoznavajo 

značilnosti magnetov. 
 

https://babbledabbledo.com/science-art-activity-for-kids-gelatin-streaking/
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Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalni vprašanji: 

 Ali vrsta barve vpliva na hitrost premikanja sponke? 

 Ali debelina krožnika vpliva na hitrost premikanja sponke? 

 

Podoben eksperiment 

 Risanje z magneti: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 

3.3.1.11 Vodna izmenjava 

Vir: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 2. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 kozarec za vlaganje, 

 vroča in mrzla voda, 

 karton,  

 rdeča in modra barva za živila. 

 

Postopek: 

1. korak: En kozarec napolni z vročo vodo. Dodaj modro barvo za živila. 

2. korak: Drug kozarec napolni z mrzlo vodo. Dodaj rdečo barvo za živila. 

3. korak: Rdeči kozarec prekrij s kartonom. 

4. korak: Rdeči kozarec obrni na modrega in izvleci karton. 

5. korak: Modra voda se bo premikala navzgor, rdeča voda pa navzdol.« (Žnidaršič, 2016, 

str. 87) 

 

Slika 12. Vodna izmenjava 

 

Analiza eksperimenta 

 

Eksperiment zahteva rokovanje z 

vročo vodo in zahteva precej 

natančnosti. Za samostojno delo v 

prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju ni primeren, lahko pa ga 

učitelj izvede kot demonstracijo. 

Eksperiment predvideva le dve barvni 

mešanji. Ponavljamo ga, dokler se vse 

primarne barve ne mešajo med seboj. 

Učenci pri eksperimentu spoznajo 

mešanje vroče in mrzle vode. 
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Predlogi za izboljšave 

Smiselno je slediti sistematičnemu mešanju vse od primarnih do terciarnih barv. Namesto 

kartona lahko uporabimo tudi plastični pokrov brez roba ali kaj podobnega. 

 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali razlika v temperaturi vode vplivana na  hitrost mešanja barv? 

 Ali oblika kozarca za vlaganje vpliva na hitrost mešanja barv? 

 Ali začetni položaj vroče oz. hladne vode vpliva na hitrost mešanja barv? 

 

Podobni eksperimenti 

 Vroče: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

 Veter v posodi: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus.¸ 

 Dvigajoča se magma: Oxlade, C. (2005). 150 znanstvenih eksperimentov za mlade. 

Radovljica: Didakta. 

 Vodni vulkan: Ardley, N. (1993). Spoznavajmo znanost. Voda. Ljubljana: Slovenska 

knjiga.  

 

3.3.1.12 Kamniti sladkorčki 

Vir: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 2. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 barva za živila, 

 posoda z ročajem, 

 voda,  

 2 skodelici sladkorja, 

 kozarec za vlaganje, 

 lesena paličica za ražnjič, 

 žlica. 

 

Postopek: 

1. korak: Vodo, barvo za živila in sladkor daj v posodo. 

2. korak: Segrevaj do vrenja in mešaj, dokler se ves sladkor ne raztopi. 

3. korak: Ta sirup nalij v kozarec. In vanj vtakni lesene paličice. 

4. korak: Pusti pri miru teden dni, nato uživaj v kamnitih sladkorčkih.« (Žnidaršič, 2016, 

str. 89) 
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Slika 13. Kamniti sladkorčki 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali količina sladkorja vpliva na hitrost zgoščevanja snovi? 

 Ali količina barve za živila vpliva na hitrost zgoščevanja snovi? 

 Ali vrsta barvila vpliva na hitrost zgoščevanja snovi? 

 Ali količina vode vpliva na hitrost zgoščevanja snovi? 

 

Podoben eksperiment 

 Barviti kristali: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

 

3.3.1.13 Mali vodomet 

Vir: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 2. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 vrtalnik, 

 2 steklena kozarca, 

 slamici, 

 voda, 

 barva za živila,  

 pekač,  

 plastelin. 

 

Postopek: 

1. korak: V pokrov enega kozarca zvrtaj dve luknji. 

2. korak: Skozi luknji vstavi obe slamici – ena naj sega tik pod pokrov, druga 5 cm nižje. 

3. korak: Zatesni jih s plastelinom. 

Analiza eksperimenta 

 

Najprej smo v prvi kozarec nanesli 

rumeno in modro barvo, v drugi rdečo 

in modro barvo ter v tretji rumeno in 

rdečo barvo. Eksperiment zahteva 

rokovanje z vročo vodo. Za 

samostojno delo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju ni primeren, 

lahko pa ga učitelj izvede kot 

demonstracijo.  Učenec pri 

eksperimentu spozna značilnost 

kristalizacije. 
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4. korak:1/2 kozarca napolni z vodo. Dodaj rumeno barvo za živila. Kozarec zapri s 

pokrovčkom.  

5. korak: Drug kozarec do ½ napolni z vodo. Dodaj modro barvo za živila. 

6. korak: Kozarec z modro vodo postavi v pekač. 

7. korak: Kozarec s slamicami obrni na glavo. Krajšo slamico daj v kozarec z modro vodo, 

daljšo slamico na zunanji rob kozarca.  

8. korak: Pusti, da rumena voda skozi daljšo slamico steče v pekač V zgornjem kozarcu 

boš kmalu opazil ljubek moder vodomet.« (Žnidaršič, 2016, str. 133) 

 

 

 

 

 

 

Slika 14. Mali vodomet 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali količina vode vpliva na hitrost pretakanja? 

 Ali temperatura vode vpliva na hitrost pretakanja? 

 Ali širina (premer) slamice vpliva na hitrost pretakanja? 

 

Podobni eksperimenti 

 Fountain In Bottle - Easy Science Project For Kids By Sameer Goyal (b.d.). 

Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=pVETpyWfIgA. 

 Heron's Fountain Three Bottle Fountain (b. d.). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=BmW1iZOAucs. 

3.3.1.14 Slikanje z milnimi mehurčki 

Vir: Žnidaršič, M. (2016). 365 znanstvenih poskusov. Jezero: Morfemplus. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 slamica, 

 tekočina za pomivanje posode, 

Analiza eksperimenta 

Eksperiment je zahtevnejši, zato je 

v 1. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju primeren le, če ga učitelj 

izvede kot demonstracijo. 

Predvidi le dve barvni mešanji, 

učitelj pa ga izvede tako, da učenci 

vse primarne barve mešajo med 

seboj. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pVETpyWfIgA
https://www.youtube.com/watch?v=BmW1iZOAucs
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 tempera barve, 

 papir,  

 lončki,  

 voda.  

 

Postopek: 

1. korak: V lonček daj 2 jedilni žlici barve, 1 jedilno žlico vode in 2 jedilni žlici tekočine 

za pomivanje posode. 

2. korak: Uporabi slamico in pihaj v mešanico, dokler mehurčki ne pridejo čez rob lončka. 

3. korak: Na vrh mehurčkov položi papir in opazuj odtise. 

4. korak: Pusti, da se posuši, in ponovi z drugo barvo.« (Žnidaršič, 2016, str. 223) 

 

 

 

 

 

 

Slika 15. Slikanje z milnimi mehurčki 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali količina detergenta vpliva na količino mehurčkov? 

 Ali vrsta barve vpliva na količino mehurčkov? 

 Ali temperatura vode vpliva na količino mehurčkov? 

 

Podobni eksperimenti 

 DIY: Soap Bubble Art | Personalize your Notebooks! (b .d.). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=G88rU8cdTQg. 

 How To Make DIY Soap Bubble Art // DOES THIS WORK? (b. d.). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=nOQ7DwCJr5I. 

 How To Do Bubble Painting! (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai6GxOB4tbw. 

3.3.1.16 Pršeče peščene slike 

Vir: Braun, C. (2011). Knjiga za male raziskovalce. (2011). Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Vrsta gradiva: tiskano  

Analiza eksperimenta 

Eksperiment je enostaven in zato 

primeren že v prvem vzgojnem-

izobraževalnem obdobju. 

Pomembno je, da učence 

opozorimo, da mešanica ni za 

pitje, vendar morajo pihati ven. 

Zaradi varnosti je vseeno smiselno 

uporabiti jedilne barve.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=G88rU8cdTQg
https://www.youtube.com/watch?v=nOQ7DwCJr5I
https://www.youtube.com/watch?v=Ai6GxOB4tbw
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Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 droben pesek, 

 jedilne barve, 

 papir, 

 lepilo. 

 

Postopek: 

1. Pesek pobarvajte z različnimi barvami in ga stresite v vrečke za zamrzovanje, ki ste jih 

na spodnjem vogalu odrezali.  

2. Vzemite list papirja, ga premažite z lepilom in že se lahko začne razigrano posipanje, 

pri katerem bodo nastale pisane slike s pestrimi liki in vzorčki.« (Braun, 2011, str. 118) 

 

Slika 16. Pršeče peščene slike 

 

Predlogi za izboljšave 

Da bi bilo barvanje peska čim bolj jasno je dobro izbrati čim svetlejši in čim bolj drobni pesek 

oziroma čist (svetel) pesek.   

 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali vrsta barvila vpliva na hitrost sušenja obarvanega peska? 

 Ali količina vode vpliva na hitrost sušenja obarvanega peska? 

 Ali vrsta lepila vpliva na hitrost sušenja obarvanega peska? 

 

Podobna eksperimenta 

 How to make coloured sand (b.d.). Pridobljeno s https://nurturestore.co.uk/how-to-

make-coloured-sand-diy. 

 Homemade Colored Sand (b.d.). Pridobljeno s 

http://www.growingajeweledrose.com/2013/12/homemade-colored-sand.html?m=1. 

Analiza eksperimenta 

 

Barvanje peska smo izvedli najprej z vsemi 

tremi kombinacijami primarnih barv. 

Zanimivo bi bilo pouk organizirati v 

skupinah in na prostem. Ena skupina bi 

tako lahko naredila oranžni pesek, druga 

zelen, tretja vijoličen, četrta rjav. Učitelj bi 

določil motiv ustvarjanja, ki bi ga pred 

»slikanjem« učenci z navadnim 

svinčnikom narisali. Pripravili bi zlepljen 

nekaj metrski risalni papir ali šeleshamer. 

Sledilo bi pestro in zanimivo slikanje s 

peskom. Enako lahko naredimo tudi, če 

pesek zamenjamo s soljo.  
 

https://nurturestore.co.uk/how-to-make-coloured-sand-diy
https://nurturestore.co.uk/how-to-make-coloured-sand-diy
http://www.growingajeweledrose.com/2013/12/homemade-colored-sand.html?m=1
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3.3.1.17 Voda in olje  

Vir: Braun, C. (2011). Knjiga za male raziskovalce. (2011). Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 plastenka (z zamaškom),  

 voda,  

 jedilno olje, 

 pipeta, 

 črnilo, 

 jedilna barva. 

 

Postopek: 

1. korak: Napolnite plastenko z 1/3 vode in 2/3 olja in jo zaprite. 

2. korak: Plastenko pretresite in jo postavite na tla. Kaj se zgodi? 

3. korak: Počakajte nekaj minut. Nato s pipeto v plastenko kanite kapljico črnila in 

opazujte njeno potovanje skozi tekočino.« (Braun, 2011, str. 121) 

 

Slika 17. Voda in olje 

 

Predlogi za izboljšave 

Zanimivo bi bilo eksperiment izvesti tako, kot je predvideno na povezavi: 

http://www.growingajeweledrose.com/2013/04/science-for-kids-experiments.html.  

Učenci bi s kapalkami v olje nanašali kapljice obarvane vode, opazovali barvna mešanja in 

hkrati ugotovili, da se voda in olje ne mešata. Pri tem eksperimentu učenci nanašajo barve 

postopoma, medtem ko pri različici, kot je na sliki, že na začetku zmešamo dve primarni 

barvi. 

Analiza eksperimenta 
 

V plastenko smo nanesli rumeno in rdečo 

barvo. Da bi bilo mešanje barv 

(pigmentov) čimbolj nazorno, bi bilo 

smiselno pouk izvesti tako, da ena skupina 

v plastenko kane kapljico rumene in rdeče 

barve, druga skupina kapljico rumene in 

modre barve, tretja skupina kapljico 

modre in rdeče barve, četrta skupina pa bi 

v plastenko kanila rumeno, rdečo in 

modro barvo. Skupine bi poročale o 

opažanjih. Smiselna je predhodna 

demonstracija uporabe pipete, saj je 

učenci v 1. triletju še ne poznajo. Učenci z 

eksperimentom spoznajo, da se voda in 

olje ne mešata. 
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Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali vrsta olja vpliva na položaj olja in vode v plastenki? 

 Ali vrsta barve (tempera, jedilna, akrilna, barva v prahu) vpliva na položaj olja in vode 

v plastenki? 

 Ali količina tekočin vpliva na položaj olja in vode v plastenki? 

 

Podobni eksperimenti: 

 Barvni valovi: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 Netopne snovi: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 Oil & Water Experiment for Kids (b.d.). Pridobljeno s 

http://www.growingajeweledrose.com/2013/04/science-for-kids-experiments.html. 

 3.3.1.18 Barvne kocke ledu 

Vir: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami  

 

»Potrebščine: 

 različne jedilne barve, 

 voda, 

 plastična posodica za pripravo ledenih kock, 

 zamrzovalnik, 

 papir, 

 skodelice, 

 žlica, 

 lep sončen dan. 

 

Postopek: 

1. korak: V skodelicah zmešajte jedilne barve z vodo. 

2. korak: Barve nalijte v posodico za pripravo ledenih kock. 

3. korak: Posodico postavite v zamrzovalnik, da barve zamrznejo. 

4. korak: Zamrznjene barvne kocke odstranite iz posodice. 

5. korak: Papir in pladnje odnesite na sonce. 

6. korak: Barvne kocke ledu razporedite po papirju in počakajte, da se začnejo taliti. 

Opazujte mešanje barv.  

7. korak: Počakajte, da se papir posuši.« (Kohl, Potter, 2000, str. 23) 

 

http://www.growingajeweledrose.com/2013/04/science-for-kids-experiments.html
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Slika 18. Barvne kocke ledu 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali senčna/sončna lega vpliva na hitrost taljenja ledenih kock? 

 Ali temperatura ozračja vpliva na hitrost taljenja ledenih kock? 

 Ali podlaga iz različnih materialov (stiropor, les, kovinska plošča) vplivajo na hitrost 

taljenja ledenih kock? 

 

Podobni eksperimenti 

 Risanje s kockami: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 Ledene zgradbe: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 Colour Mixing in the Snow. (b.d.). Pridobljeno s https://www.adventure-in-a-

box.com/colour-mixing-in-the-snow/. 

 Exploring Mixing Primary Colours Activity (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.learning4kids.net/2015/06/16/exploring-mixing-primary-colours-activity/ 

 Rise and Ice Sensory Play (bd.). Pridobljeno s 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

ab&tbm=isch&sa=1&ei=rIY_W9eHDqqOgAali62ICQ&btnG=Iskanje&q=colour+mix

ing+experiments#imgrc=A_ak-kFVBGTjPM. 

 

3.3.1.19 Pisane plastenke 

Vir: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 plastenka s pokrovčkom, 

 voda, 

 goste jedilne barve, 

 časopisni papir, 

 miza. 

Analiza eksperimenta 

 

Eksperiment je zelo enostaven, zato ga 

lahko z učenci izvajamo v vseh učnih 

oblikah.  

 

Predlogi za izboljšave 

Da so barvna mešanja bolj vidna, je dobro 

barvne ledene kocke močno obarvati. 
 

https://www.adventure-in-a-box.com/colour-mixing-in-the-snow/
https://www.adventure-in-a-box.com/colour-mixing-in-the-snow/
https://www.learning4kids.net/2015/06/16/exploring-mixing-primary-colours-activity/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&tbm=isch&sa=1&ei=rIY_W9eHDqqOgAali62ICQ&btnG=Iskanje&q=colour+mixing+experiments#imgrc=A_ak-kFVBGTjPM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&tbm=isch&sa=1&ei=rIY_W9eHDqqOgAali62ICQ&btnG=Iskanje&q=colour+mixing+experiments#imgrc=A_ak-kFVBGTjPM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&tbm=isch&sa=1&ei=rIY_W9eHDqqOgAali62ICQ&btnG=Iskanje&q=colour+mixing+experiments#imgrc=A_ak-kFVBGTjPM
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Postopek: 

1. korak: Plastenko napolnite z vodo. 

2. korak: Dodajte ji nekaj kapljic rdeče jedilne barve. 

3. korak: Plastenko dobro zamašite. 

4. korak: Povaljajte jo po mizi in opazujte, kako se barva raztaplja v vodi. 

5. korak: Odvijte zamašek in dodajte nekaj kapljic modre barve. 

6. korak: Ponovite valjanje in opazujte, kako se obnaša nova barva.  

7. korak: Dodajte še nekaj kapljic rumene barve.  

8. korak: Povaljajte plastenko in opazujte dogajanje v njej.  

 

Različice: 

 Zmešajte le modro in rumeno barvo. 

 Zmešajte le rdečo in rumeno barvo. 

 S pisanimi plastenkami okrasite sončno okno. 

 Uporabite druge vrste prozornih posod.« (Kohl, Potter, 2000, str. 23) 

 

 

 

Slika 19. Pisane plastenke 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali količina vode v plastenki vpliva na hitrost mešanja barv? 

 Ali hitrost valjanja plastenke vpliva na hitrost mešanja barv? 

 Ali količina barve vpliva na hitrost mešanja barv? 

 

Podobni eksperimenti 

 Risanje s kockami: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 Ledene zgradbe: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 Optika v plastenki: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 

 

Analiza eksperimenta 

 

V prvi plastenko smo nanesli le rdečo 

barvo (1. slika), nato pa smo ji dodali 

še modro barvo (2. slika), tako da smo 

dobili zmes vijolične barve. 

Eksperiment je zelo enostaven, zato ga 

lahko z učenci izvajamo v vseh učnih 

oblikah.  

 

 

Predlog za izboljšavo 

Uporabimo lahko tudi tempera barve.  
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3.3.1.20 Plavajoči vzorci 

Vir: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 globok pekač, 

 voda, 

 30 ml škroba, 

 jedilne barve v plastenkah za iztiskanje, 

 palčka ali slamica. 

 

Postopek: 

1. korak: V pekač nalijte približno 2 do 3 cm vode. 

2. korak: Po žličkah ji dodajte škrob in sproti mešajte, dokler tekočina ne bo videti kot 

mleko. 

3. korak: Na sredo pekača kanite kapljico modre jedilne barve. 

4. korak: Skozi kapljico povlecite paličico in opazujte vzorec, ki nastane pri tem.  

5. korak: Približno 5 cm od mesta, kjer ste kanili modro barvo, kanite kapljici rumene in 

rdeče barve.  

6. korak: Palčko počasi vlecite med barvnimi pikami in opazujte nastajajoče vzorce.  

7. korak: Nadaljujte z ustvarjanjem plavajočih vzorcev.  

8. korak: Dodajte nove barve in jih počasi mešajte s palčko.« (Kohl, Potter, 2000, str. 32) 

 

Slika 20. Plavajoči vzorci 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 

 Ali količina škroba vpliva na hitrost mešanja barv? 

Analiza eksperimenta 
 

V primeru, da barv nimamo v 

plastenkah za iztiskanje, lahko 

uporabimo tudi medicinske injekcije. 

Eksperiment je zelo enostaven, zato ga 

lahko z učenci izvajamo v vseh učnih 

oblikah. Predlagamo, da po končanju z 

risanjem vzorcev, učenci na koncu vse 

skupaj zmešajo in tako potrdijo svoja 

opažanja o mešanju barv.  

 

Predlogi za izboljšave 

Učenci lahko »narišejo« določen motiv 

(npr. cvet). Pogovorimo se, da tudi 

slaščičarji s podobno tehniko okrasijo 

določene slaščice. 
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 Ali količina barve vpliva na hitrost mešanja barv? 

 Ali oblika posode vpliva na hitrost mešanja barv? 

 Ali debelina palčke vpliva na hitrost mešanja barv? 

 

3.3.1.21 Barvna kaša iz iskrečih kristalčkov 

Vir: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 3 plastenke za iztiskanje, 

 3 skodelice, 

 3 tempera barve, 

 enake količine moke, soli in vode, 

 papir,  

 skleda, 

 žlica. 

 

Postopek: 

1. korak: V skledo stresite enake količine vode, moke in soli in jih dobro premešajte. 

2. korak: Mešanici dodajte tempera barvo. 

3. korak: Barvno mešanico vlijte v plastenko za iztiskanje. 

4. korak: Na enak način pripravite še drugi dve barvi.  

5. korak: Stiskajte plastenke in rišite na papir.  

6. korak: Počakajte, da se barva posuši in se prikažejo iskrice.« (Kohl, Potter, 2000, str. 

37) 

 

Slika 21. Barvna kaša iz iskrečih kristalčkov 

 

Analiza eksperimenta 

 

Za podlogo lahko uporabimo tudi les, školjke, 

karton. Namesto, da bi risali, barvo lahko 

raztegnemo po papirju z lopatico. 

Spreminjamo lahko širino odprtine na 

stekleničkah za tanjše in debelejše črte. 

 

Predlogi za izboljšave 

Slediti je potrebno sistematičnemu mešanju 

barv (pigmentov) vse od primarnih do 

terciarnih barv. Da bi lažje primerjali slike z 

različnimi dodatki, lahko podobno nalogo 

izvedemo tako, kot je predvideno na 

povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dip0ygw

B5eM. Učenci na enem risalnem listu 

naredijo štiri kvadrate. Pod vsakim zapišejo 

način barvanja z različnimi dodatki (sol, olje, 

alkohol, plastična folija …).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dip0ygwB5eM
https://www.youtube.com/watch?v=Dip0ygwB5eM
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Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali količina soli vpliva na količino kristalov, ko je izdelek posušen? 

 Ali količina moke vpliva na količino kristalov, ko je izdelek posušen? 

 Ali količina vode vpliva na količino kristalov, ko je izdelek posušen? 

 

Podobna eksperimenta 

 How to make a watercolor and salt painting (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=dunnsyJE-rY. 

 Easy Watercolor Techniques for Beginners | 4+ Best Painting Ideas (b.d.). Pridobljeno 

s https://www.youtube.com/watch?v=Dip0ygwB5eM. 

3.3.1.22 Risanje s slamico 

Vir: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

Vrsta gradiva: tiskano  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 slamica za pitje, 

 z vodo razredčena tempera barva, 

 papir,  

 skodelica.  

 

Postopek: 

1. korak: Slamico namočite v razredčeno barvo. Držite jo navpično in s prstom zatesnite 

zgornjo luknjico. 

2. korak: Prenesite jo nad papir. Odmaknite prst z vrha slamice, da bo barva stekla iz nje. 

3. korak: Ponavljajte, dokler risba ne bo končana. 

4. korak: Počakajte, da se barva posuši.« (Kohl, Potter, 2000, str. 38) 

 

Slika 22. Risanje s slamico 

Analiza eksperimenta 

 

Barvo lahko po nanosu s slamico razmažemo 

tudi s čopičem.  

 

Predlogi za izboljšave 

Slediti je potrebno sistematičnemu mešanju 

barv vse od primarnih do terciarnih barv. To 

bi lahko naredili tako, da bi učenci pred 

ustvarjanjem s slamico pripravili tri raztopine 

osnovnih barv. Mešanje barv (pigmentov) bi 

tako spoznali ob stiku dveh osnovnih barv na 

papirju. Z likovnega vidika je naslov 

eksperimenta neustrezen, saj gre za slikanje in 

ne za risanje. Bolj primeren bi bil naslov 

»Slikanje s slamico«. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dunnsyJE-rY
https://www.youtube.com/watch?v=Dip0ygwB5eM
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Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali dolžina slamice vpliva na količino tekočine, ki jo lahko slamica prenese? 

 Ali širina slamice vpliva na količino tekočine, ki jo lahko slamica prenese na papir? 

 Ali oddaljenost slamice od papirja vpliva na velikost sledi, ki jo tekočina pusti na 

papirju? 

 

Podobna eksperimenta 

 Potresena risba: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 Tekma z barvami: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

 

 

3.3.1.23 Posodica za ledene kocke 

Vir: Ice Cube Trays. (b.d.). Pridobljeno s http://theprimarypack.blogspot.com/2015/04/color-

theory-experiments.html. 

Vrsta gradiva: spletno  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 trije plastični lončki, 

 plastični pladenj za led, 

 pipete/injekcije, 

 voda, 

 tempera barve.« (Ice Cube Trays, b. d.) 

 

Postopek: 

1. »Pripravimo raztopino treh osnovnih barv in pladenj za led.  

2. Učenci s pipetami/injekcijami vbrizgajo v pladenj za led polovico ene osnovne barve in 

nato še polovico druge osnovne barve. 

3. Opazujejo, kako se barve mešajo.«  (Kohl, Potter, 2000, str. 38) 

Slika 23. Pladenj za ledene kocke 

Analiza eksperimenta 

 

V prvo odprtino smo z medicinsko 

injekcijo vbrizgali enako količino rdeče in 

modre barve, v drugo odprtino enako 

količino rdeče in rumene barve in v tretjo 

odprtino enako količino modre in rumene 

barve.  Eksperiment je zelo enostaven in ni 

nevaren, zato ga lahko izvajamo v vseh 

učnih oblikah. Zanimivo je uporabiti 

medicinske injekcije, saj lahko učenci 

spreminjajo količino posamezne obarvane 

vode in posledično opazujejo nastalo 

barvo. 
 

http://theprimarypack.blogspot.com/2015/04/color-theory-experiments.html
http://theprimarypack.blogspot.com/2015/04/color-theory-experiments.html
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Predlogi za izboljšave 

Omenjeni eksperiment je primeren tudi za razvijanje fine motorike, saj je potrebna natančnost. 

V primeru, da je to za najmlajše učence prezahtevno, enak eksperiment izvedemo v večjih 

posodah. Naslov ni ravno jasen, zato bi ga bilo bolje poimenovati mešanje barv (pigmentov) v 

pladnju za ledene kocke. 

 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalni vprašanji: 

 Ali količina barve v raztopini osnovnih barv vpliva na intenzivnost raztopine 

sekundarnih barv? 

 Ali količina vode v raztopini osnovnih barv vpliva na intenzivnost raztopine 

sekundarnih barv? 

 

Podoben eksperiment 

 Turkey Baster Mixing. (b.d). Pridobljeno s 

http://theprimarypack.blogspot.com/2015/04/color-theory-experiments.html 

 

3.3.1.24 Vodni eksperiment spreminjanja barv 

Vir: Color Changing Water Experiment (b.d.). http://coolscienceexperimentshq.com/color-

changing-water/. 

Vrsta gradiva: spletno  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 čist steklen kozarec, 

 velika steklena posoda, 

 voda, 

 barva za živila, 

 steklen vrč. 

 

Postopek: 

1. korak: Natoči vodo v prazen kozarec, tako da je v kozarcu ¾ vode. 

2. korak: Dodaj od 1 do 2 kapljici modre barve v vodo in premešaj.  

3. korak: V vrč natoči vodo in dodaj od 7 do 10 kapljic rumene barve ter premešaj. 

4. korak: Vzemi večjo stekleno posodo in vanjo postavi kozarec z modro tekočino.  

5. korak: Natoči rumeno vodo okoli kozarca. Pazi, da tekočine ne naliješ v kozarec z 

modro vodo. 

6. korak: Kaj vidiš, ko s strani pogledaš v posodo? Ali je voda rumena?  

7. korak: Kaj pa voda v kozarcu?  

8. korak: Zakaj je nekaj vode zelene?« (Color Changing Water Experiment, b. d.) 

 

 

 

 

http://theprimarypack.blogspot.com/2015/04/color-theory-experiments.html
http://coolscienceexperimentshq.com/color-changing-water/
http://coolscienceexperimentshq.com/color-changing-water/
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Slika 24. Vodni eksperiment spreminjanja barv 

Predlogi za izboljšave 

Da sledimo načelu ekonomičnosti, bi bilo bolje večjo posodo zamenjati za malenkost širšo 

posodo od kozarca, saj tako potrebujemo manj tekočine in barve, učinek pa je enak. Lahko bi 

uporabili merilni vrč, ki ga ima večina šol.  

 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali je barva enaka, če zamenjaš osnovni barvi v zunanji in notranji posodi? 

 Ali širina notranje posode vpliva na intenzivnost barve, ki jo vidiš s strani? 

 Ali širina zunanje posode vpliva na intenzivnost barve, ki jo vidiš s strani? 

 

3.3.1.25 Preizkuševalna vrečka mešanja primarnih barv 

Vir: Primary Colours Squishing Bag Experiment (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.learning4kids.net/2015/08/25/primary-colours-squishy-bag-experiment/. 

Vrsta gradiva: spletno  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

Potrebščine: 

 rdeča, rumena in modra barva, 

 3 čiste plastične vrečke, 

 lepilni trak.  

 

 

 

Analiza eksperimenta 

 

Eksperiment je zelo enostaven, vendar 

je delo s steklenimi posodami, zato bi 

bilo pouk v 1. triletju bolje prilagoditi s 

frontalno učno obliko. Eksperiment 

predvidi le mešanje rumene in modre 

barve, zato predvidimo še drugi dve 

kombinaciji mešanja primarnih barv. 

Obvezno je potrebno uporabiti barvo za 

živila, saj s tempera barvo eksperimenta 

ni mogoče izvesti. 
 

https://www.learning4kids.net/2015/08/25/primary-colours-squishy-bag-experiment/
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Postopek: 

1. korak: V vsak vogal vrečk nanesi drugo vrsto primarne barve. V vsaki vrečki uporabi le 

dve vrsti primarne barve (prva vrečka: rumena in modra, druga vrečka: rumena in rdeča 

ter tretja vrečka: modra in rdeča).  

2. korak: Uporabi lepilni trak za zaprtje plastične vrečke, tako da barva ne more uhajati 

ven.  

3. korak: Vrečke položi na ravno podlago.  

4. korak: Nežno pritisni na barve, tako da se zmešajo.  

5. korak: Opazuj, kako se barve mešajo ter napovej in razloži, kaj se dogaja med 

postopkom.  

6. korak: Zapiši na vrečko, katere barve so notri in zapiši, katera barva je nastala.  

7. korak: Postavljaj vprašanja, kot so: Kateri barvi moramo zmešati, da dobimo zeleno? 

Poimenuj druge predmete, ki so zeleni. Kaj vidiš? (Primary Colours Squishing Bag 

Experiment, b. d.) 

 

 

 

Slika 25. Preizkuševalna vrečka mešanja primarnih barv 

Predlogi za izboljšave 

Da bi bil eksperiment čim bolj ekonomičen, lahko uporabimo manjše plastične vrečke in tako 

privarčujemo pri vrečkah in pri barvi. Pomembno je le, da je količina nanosa barve enaka. 

Dobro je, da imamo pri pripravi vrečk in lepljenju ves čas nadzor in po potrebi  pomagamo pri 

tesnjenju vrečk, da barva ne priteče iz nje. 

 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalni vprašanji: 

 Ali količina barve vpliva na hitrost mešanja? 

 Ali vrsta barve vpliva na hitrost mešanja? 

 

 

Analiza eksperimenta 

 

Eksperiment je primeren za vsa 

starostna obdobja. Bolje bi bilo, da bi 

že pred nanosom barve na vrečko z 

alkoholnim flumastrom zapisali, kateri 

dve barvi sta notri in na koncu še 

dobljeno barvo.  
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Podobna eksperimenta 

 The Rainbow Playhouse (b.d.). Pridobljeno s 

http://rainbowplayhouse.blogspot.com/2012/02/friday-fun-squishy-bag-table.html. 

 Mix ‘n Squish Hearts: Valentine’s Day Sensory Bags to Explore Color (b.d.). 

Pridobljeno s https://alittlepinchofperfect.com/valentines-color-mixing-sensory-bags/. 

3.3.1.26 Senzorna igra s peno 

Vir: Colour Mixing with Preschoolers (b.d.). Pridobljeno s 

https://preschoolinspirations.com/color-mixing-with-preschoolers/. 

Vrsta gradiva: spletno  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

Potrebščine: 

 2 čajni žlički sredstva za pomivanje posode, 

 barve za živila, 

 ¼ kozarca vode. 

 

Postopek: 

Zmešaj 2 čajni žlički detergenta za pomivanje posode z vodo in dodaj barvo za živila. (Colour 

Mixing with Preschoolers, b. d.) 

 

 

 

 

Slika 26. Senzorna igra s peno 

 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali količina detergenta vpliva na količino pene? 

Analiza eksperimenta 

 

Eksperiment je primeren že za 

učence 1. razreda. 

 

Predlogi za izboljšave: 

Slediti je potrebno sistematičnemu 

mešanju, zato predlagamo, da 

eksperiment izvedemo v treh 

ločenih posodah ali v eni večji in v 

vsak kot nanesemo po dve različni 

kombinaciji primarnih barv. 
 

http://rainbowplayhouse.blogspot.com/2012/02/friday-fun-squishy-bag-table.html
https://alittlepinchofperfect.com/valentines-color-mixing-sensory-bags/
https://preschoolinspirations.com/color-mixing-with-preschoolers/
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 Ali količina vode vpliva na količino pene? 

 Ali vrsta detergenta vpliva na količino pene? 

 

Podobni eksperimenti 

 Ridiculously Fun Colourful Bubble Foam (b.d.). Pridobljeno s 

http://mamapapabubba.com/2013/08/14/ridiculously-fun-colourful-bubble-foam/. 

 Color Mixing Activity with Soap Foam (b.d.). Pridobljeno s 

https://teachingmama.org/color-mixing-activity-with-soap-foam/. 

 Rainbow Foam Eggs (b.d.). Pridobljeno s https://inspirationlaboratories.com/rainbow-

foam-eggs/. 

3.3.2 Razstavljanje barv 

Pri eksperimentih, ki temeljijo na razstavljanju barvnih pigmentov, gre za kromatografijo. 

Eksperimenti so uporabni zato, ker učenci z njimi jasno vidijo, iz katerih pigmentov je 

sestavljena posamezna barva. V tem primeru mešanje barv (pigmentov) poučujemo v obratni 

smeri, torej izhajamo iz sekundarnih/terciarnih k osnovnim barvam.  

3.3.2.1 Skrite barve 

Vir: Kržičnik Mirt, V. (2016). Mavrična paleta poskusov za predšolske in osnovnošolske 

otroke. Leskovec pri Krškem: Posredništvo in prodaja B. Mirt 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo  

Razred/starostno obdobje: 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

Opis izvedbe s fotografijami 

 

»Potrebščine: 

 flomastri, 

 kavni filter, 

 škarje, 

 vrvica, 

 ščipalke ali sponke, 

 plastična skleda vode. 

 

Postopek: 

1. Filter razrežemo na trakove in na koncih trakov narišemo polni barvni krog.  

2. Napnemo vrvico in nanjo pričvrstimo trakove.  

3. Vrvico s trakovi postavimo nad skledo tako, da se trakovi dotikajo vodne gladine. 

 

Opomba: Trakove lahko pripnemo s ščipalko in jih držimo nad vodno gladino. 

 

Razlaga 

Vlakna v filtru povlečejo vodo navzgor (kapilarni učinek) in s tem tudi barvilo iz narisanega 

kroga. Ker je barvilo zmes več barvil, ki se različno hitro dvigujejo po vlaknih, sled na filtru 

razkrije barvno sestavo barvila v flomastru. Obarvane papirje lahko posušimo in iz njih 

naredimo okraske za novoletno jelko ali voščilnico …« (Kržičnik Mirt, 2016, str. 11) 

http://mamapapabubba.com/2013/08/14/ridiculously-fun-colourful-bubble-foam/
https://teachingmama.org/color-mixing-activity-with-soap-foam/
https://inspirationlaboratories.com/rainbow-foam-eggs/
https://inspirationlaboratories.com/rainbow-foam-eggs/


 

70 
 

 

 

 

 

 

Slika 27. Skrite barve 
 

Če želimo jasno predstaviti delitev na sekundarne in primarne barve, je najbolje, da na 

posamezen filtrirni papir kanemo po eno sekundarno barvo. Tako dobimo jasne barvne lise 

pigmentov, ki sestavljajo posamezno sekundarno barvo. Predlagamo uporabo barvnih 

flomastrov, saj smo eksperiment preizkusili tudi z uporabo barvnih bombic, tempera barv in 

jedilnih barv. Pri tem smo dobili slabo vidna razstavljanja barv. 

 

Predlogi za predelavo eksperimentov v raziskovalne dejavnosti 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali dolžina filtrirnega papirja vpliva na hitrost potovanja barv? 

 Ali širina filtrirnega papirja vpliva na hitrost potovanja barv? 

 Ali količina barve na štartni liniji vpliva na hitrost potovanja barv? 

 Ali vrsta barve (bombica, tempera, flomaster, jedilna barva …)  na štartni liniji vpliva 

na hitrost potovanja barv? 

 Ali vrsta flomastrov vpliva na hitrost potovanja barv? 

 Ali vrsta filtrirnega papirja vpliva na hitrost potovanja barv? 

 

Podobni eksperimenti 

 Barvaste črnine: 365 znanstvenih poskusov: znanost še nikoli ni bila tako zabavna. 

(2016), Jezero, Morfemplus. 

 Razbarvajmo bonbone: Kržičnik Mirt, V. (2016). Mavrična paleta poskusov za 

predšolske in osnovnošolske otroke. Leskovec pri Krškem: Posredništvo in prodaja B. 

Mirt. 

 Kromatografija: Kohl, M., Potter, J. (2000). Mali naravoslovec. Ljubljana: Educy. 

Analiza eksperimenta 

 

Spoznavanje razstavljanja barv je 

možno z več vrst eksperimentov. 

Morda je otrokom za začetek lažje 

razumeti eksperiment, kjer je 

posamezna sekundarna barva na enem 

samem traku, saj omogoča bolj 

sistematično opazovanje.  
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 Skrite barve: Ardley, N. (1997). Spoznavajmo znanost. Barva. Ljubljana: Slovenska 

knjiga. 

 Tekmovanje barvil: Kornhauser, A. (2007). Pisani svet. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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4 SKLEP 
 

Različni strokovnjaki so se z vprašanjem o razvoju učenčeve ustvarjalnosti ukvarjali že v 

preteklosti in se z njo ukvarjajo še danes. Razvoj divergentnega mišljenja je namreč temelj 

ustvarjalnosti. Zanimivo je, da kljub temu šole še danes vrednotijo dosežke konvergentnega 

mišljenja višje kot divergentno. Z magistrskim delom smo želeli spodbuditi učenčevo 

ustvarjalnost, saj menimo, da sodobno šolstvo vključuje premalo aktivnosti, ki bi spodbujale 

razvoj divergentnega mišljenja.  

Učenci v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole pri likovni vzgoji spoznavajo 

mešanje barv (pigmentov). Pri predmetih spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika je 

eksperimentiranje ena od temeljnih sestavin pouka. V teh dveh dejstvih smo videli priložnost 

za medpredmetno povezavo likovne vzgoje in naravoslovnih predmetov in učiteljem ponuditi 

zamisli za organizacijo pouka o mešanju barv (pigmentov) tako s pomočjo eksperimentalnih 

dejavnosti kot tudi dejavnosti,  ki vključujejo raziskovalna vprašanja. Da bi to področje čim 

bolje razumeli, smo raziskali še trenutno prakso na področju poučevanja vsebin o mešanju barv 

(pigmentov). V prvem delu raziskave nas je zanimalo, na kakšen način učitelji od 1. do 5. 

razreda poučujejo mešanje barv (pigmentov), kako ocenjujejo učenčevo pridobljeno znanje o 

mešanju barv (pigmentov), ali vsebino o mešanju barv (pigmentov) povezujejo z drugimi 

predmeti in katere učne metode pri poučevanju mešanja barv (pigmentov) običajno uporabljajo. 

Uporabili smo za namen te raziskave oblikovan anketni vprašalnik (Priloga 1). V drugem delu 

raziskave nas je zanimalo, koliko različnih eksperimentov, s katerimi je možno poučevati 

mešanje barv (pigmentov), lahko najdemo v različnih virih. Z analizo poljudnoznanstvene 

literature smo poiskali ustrezne eksperimente in jih analizirali. Ugotavljali smo tudi, ali je 

mogoče eksperimente predelati v preproste raziskovalne dejavnosti.  

Spletni anketni vprašalnik (Priloga 1) smo po elektronski pošti poslali ravnateljem šestih 

slovenskih osnovnih šol, ti pa so ga posredovali svojim zaposlenim.  Podatke drugega dela 

raziskave smo pridobili z analizo tiskane poljudnoznanstvene literature in spletnih virov. 

Eksperimente smo analizirali in predstavili po naslednjih kategorijah: avtor, naslov, vrsta 

gradiva, postopek izvedbe s fotografijami (vsak eksperiment smo po danih navodilih preizkusili 

in faze fotografirali), morebitne pomanjkljivosti, nadgradnja eksperimenta v preprosto 

raziskovalno dejavnost in podatki o drugih virih, kjer so podobni eksperimenti.  

Po pregledanih odgovorih anketnega vprašalnika smo glede načinov poučevanja mešanja barv 

(pigmentov) ugotovili, da največ učiteljev za poučevanje vsebin o mešanju barv porabi od 6 do 

10 šolskih ur. Ob tem največ učiteljev uporablja frontalno učno obliko. Večina učiteljev 

ocenjuje učenčevo pridobljeno znanje o mešanju barv (pigmentov) iz izdelka. Večina učiteljev 

je navedla, da pri obravnavani temi ne uporablja medpredmetnih povezav. Glede uporabe učnih 

metod pri poučevanju mešanja barv pigmentov smo ugotovili, da večina učiteljev uporablja 

demonstracijsko metodo in da se jih več kot polovica ne odloča za uporabo eksperimenta pri 

poučevanju mešanja barv. Večina učiteljev, ki je odgovorila, da uporablja metodo 

eksperimenta, je naštevala eksperimente z vodo in preizkušanje. Od tega je največ učiteljev 

odgovorilo, da so informacije pridobili s spleta. Večina učiteljev se je pri vprašanju o uporabi 

učenja z raziskovanjem pri pouku mešanja barv (pigmentov) odločila za odgovor ne. Iz drugega 

podvprašanja tistih učiteljev, ki so napisali, da uporabljajo učenje z raziskovanjem, je razvidno, 

da termina učenje z raziskovanjem ne poznajo dobro. Učenje z raziskovanjem učitelji enačijo z 

eksperimentom. Sklepamo, da učenja z raziskovanjem učitelji ne uporabljajo prav pogosto. 

Večina učiteljev je neopredeljenih o možnosti izbire  tiskane poljudnoznanstvene literature in 

spletnih virov. Kljub temu večina ocenjuje eksperiment in učenje z raziskovanjem kot 

pomembni učni metodi. Glede na dobljene rezultate menimo, da bi bilo potrebno učitelje bolj 
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seznaniti o razlikah med eksperimentom in raziskovanjem. Učitelji morajo  poznati razliko med 

eksperimentom in raziskovanjem.  Pri eksperimentu izvajamo dejavnosti po navodilih in je izid 

vnaprej določen, medtem ko za pouk z raziskovanjem to vedno ne drži. Izid eksperimenta je že 

nekako pričakovan, napovedan; z njim, ali kar serijo eksperimentov, preverimo postavljeno 

hipotezo. Pouk z raziskovanjem vodijo raziskovalna vprašanja, npr. kaj se zgodi, če … Pri 

raziskovanju je učenec bistveno bolj aktiven, zato je transfer znanja bistveno večji. Pri 

raziskovanju učenci postavljajo lastna vprašanja oz.  iščejo odgovore na vprašanja, ki jih je 

postavil učitelj. 

 

Po preizkusu zbranih eksperimentov, s katerimi je mogoče poučevati vsebine o mešanju barv 

(pigmentov), smo ugotovili, da je prav vse eksperimente mogoče predelati v preproste 

raziskovalne dejavnosti. To je pomembno, saj učiteljem ta ugotovitev sporoča, da za 

organizacijo pouka z raziskovanjem ne potrebujejo kupa dodatnih gradiv, pač pa lahko iz 

preprostega eksperimenta zelo enostavno razvijejo raziskovalno dejavnost. Z namenom 

učenčevega lažjega razumevanja mešanja barv (pigmentov) bi bilo bolje, če bi vse eksperimente 

priredili tako, da bi sledili sistematičnemu mešanju, vse od primarnih do terciarnih barv.  

 

Menimo, da bo naše delo v pomoč učiteljem, ki želijo spodbujati razvoj učenčeve ustvarjalnosti 

in s tem tradicionalne načine poučevanja nadgraditi, jih zamenjati za bolj motivacijske in 

ustvarjalne pristope ter vključiti več medpredmetnega povezovanja. Magistrsko delo hkrati 

opozarja na to, da učitelji razrednega pouka ne razlikujejo dobro med izvajanjem eksperimentov 

in učenjem z raziskovanjem. Učitelji bi morali v času izobraževanja ali na ustreznih seminarjih 

bolj natančno spoznati razliko med eksperimentom in raziskovanjem, na kar je potrebno v 

prihodnosti učiteljevega izobraževanja dati večji poudarek.  
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6 PRILOGA 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani. 

 

Sem Klavdija Kovač, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer razredni pouk. 

Za potrebe magistrskega dela z naslovom Analiza eksperimentov za poučevanje mešanja barv 

(pigmentov) v 1. in 2. triletju osnovne šole sem pripravila anketni vprašalnik. Anketa je 

anonimna in Vam bo vzela malo časa. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za 

študijske namene. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.                     

 Klavdija Kovač 

1. Spol:   M    Ž 

2. Starost: 

a) Do 30 let. 

b) Od 31 do 40 let.  

c) Od 41 do 50 let.  

č) Od 51 do 60 let. 

d) 61 let in več. 

3. Koliko delovnih izkušenj imate? 

a) Do 10 let. 

b) Od 11 do 20 let. 

c) Od 21 do 30 let. 

č)   Nad 30 let. 

 

4. Kateri razred poučujete? 

a) 1. razred. 

b) 2. razred. 

c) 3. razred. 

č)  4. razred. 

d) 5. razred. 

 

 

5. Obkrožite pridobljeni naziv. 

a) Brez naziva. 

b) Učitelj – mentor. 

c) Učitelj – svetovalec. 

č)   Učitelj – svetnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obkrožite doseženo izobrazbo. 

a) Učitelj razrednega pouka (višja 

strokovna šola). 

b) Dipl. prof. razrednega pouka 

(dodiplomski program). 

c) Magister znanosti (podiplomski 

program). 

č)   Dipl. prof. razrednega pouka   

      (univerzitetni program 1. bolonjske  

      stopnje). 

d) Mag. prof. razrednega pouka z 

angleščino (univerzitetni program 

2. bolonjske stopnje). 

e) Drugo: _____________________. 
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7. Koliko šolskih ur običajno namenite poučevanju vsebine o mešanju barv (pigmentov)? 

   __________________ 

8. Katero učno obliko običajno uporabljate pri poučevanju vsebine o mešanju barv 

(pigmentov)? 

a)    Individualno obliko. 

b)    Delo v dvojicah. 

c)    Delo v manjših skupinah. 

č)    Frontalno obliko. 
 

9. Katero učno metodo običajno uporabljate pri poučevanju vsebine o mešanju barv 

(pigmentov)? 

a)   Metodo razlage. 

b)   Metodo pogovora. 

c)   Besedilno (tekstovno) metodo. 

č)   Metodo dela s slikovnim materialom. 

e)   Ponazoritveno/demonstracijsko metodo. 

f)   Metodo praktičnega dela. 

g)   Drugo: _________________________________. 
 

10. Kako običajno ocenjujete učenčevo pridobljeno znanje o mešanju barv (pigmentov)? 

a) Iz izdelka. 

b) Iz pogovora. 

c) S testom. 

č)   Z ustnim preverjanjem. 

d) Drugo: ____________________________. 
 

11. S katerimi predmeti povezujete poučevanje vsebin o mešanju barv (pigmentov)? 

a) Obravnavam samo pri likovnem pouku. 

b) Povezujem z naravoslovnimi predmeti. 

c) Povezujem z drugimi predmeti.  

Napišite, s katerimi: ________________________. 
 

12. Ali pri poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov) uporabljate demonstracijsko 

metodo?  

a) Da. 

b) Ne. 
 

13. Ali pri vašem poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov) učenci izvajajo 

eksperimente? 

a) Da.  

b) Ne.  

         Prosim, da vprašanje 14 izpolnite le, če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno. 
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14a. Katero učno obliko pri poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov) z izvajanjem 

        eksperimentov običajno uporabljate? 

a) Individualno. 

b) Delo v dvojicah. 

c) Delo v manjših skupinah. 

      č)   Frontalno obliko. 
 

14b. Katere eksperimente uporabljate pri poučevanju mešanja barv (pigmentov)? 
____________________________________________________________________ 

 

14c. Kje ste dobili informacije o teh eksperimentih? 
____________________________________________________________________ 

 

15. Ali pri poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov) uporabljate učenje z  

      raziskovanjem? 

a) Da. 

b) Ne. 

Prosim, da vprašanje 16 izpolnite le, če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno. 
 

16a. Katero učno obliko pri poučevanju vsebin o mešanju barv (pigmentov) z izvajanjem  

        učenja z raziskovanjem običajno uporabljate? 

a)   Individualno. 

b)   Delo v dvojicah. 

c)   Delo v manjših skupinah. 

       č)   Frontalno obliko. 
 

16b. Prosim napišite en primer raziskovalne dejavnosti. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

17. Ali menite, da je na voljo dovolj strokovne, poljudnoznanstvene literature in spletnih  

      virov, ki spodbujajo zanimive načine poučevanja vsebin o mešanju barv (pigmentov)? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne morem se odločiti. 
 

18. Kako pomembna se Vam zdi uporaba eksperimenta pri poučevanju vsebin o mešanju  

      barv (pigmentov)?  
 

      a)  Zelo pomembna.        b) Pomembna.        c) Manj pomembna.        č)  Nepomembna. 

 

19. Kako pomembna se Vam zdi uporaba učenja z raziskovanjem pri poučevanju vsebin o   

      mešanju barv (pigmentov)?  

 

      a)  Zelo pomembna.       b)  Pomembna.        c) Manj pomembna.        č)  Nepomembna. 

 


