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Lebdenje v vodi: uporaba modela 5R
Uvod

S predlagano učno enoto o lebdenju rib v vodi, ki 
temelji na učenju z raziskovanjem, se osredotočamo na 
zmotno prepričanje, da so za plovnost rib odgovorne le 
njihove parne in neparne plavuti. V osnovni šoli je 
učna enota najprimernejša za obravnavo pri predmetu 
naravoslovje in tehnika (učenci znajo razložiti zunanjo 
zgradbo živali.; razlikovati med nevretenčarji, tj. polži, 
školjkami, žuželkami, pajki, kolobarniki, in vretenčarji, 
tj. ribami, dvoživkami, plazilci, ptiči in sesalci.; povezati 
zunanji videz živali z njenim načinom življenja, 
spolom, okoljem ipd. in predmetu naravoslovje 
(spoznajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov 
živali.; razumejo povezavo med telesno zgradbo 
omenjenih živalskih skupin in prilagoditvami, 
povezanimi s premikanjem).

Uporabili bomo model 5R, ki smo ga v Naravoslovni 
solnici že obravnavali (Krnel in Torkar, 2019). Sledimo 
petim korakom (razvnemi, razišči, razloži, razdelaj, 
reflektiraj) poučevanja. Ob uvedbi vsak korak najprej 
predstavimo. Sledi predstavitev predlaganih dejavnosti 
za učence.

razvnemi

V prvem koraku učence uvajamo v nove pojme s 
pomočjo krajših dejavnosti, ki razvijajo radovednost, 
odpirajo naravoslovni problem in omogočajo 
odkrivanje njihovih prvotnih zamisli. Dejavnosti naj 
omogočajo povezovanje novih in starih izkušenj, 
izpostavijo učenčeve prvotne zamisli in organizirajo 
razmišljanje o učnih izidih.

Slika 1: Opis raziskovalnega problema
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1. Naloga za učence 

S svojimi besedami opiši naravoslovni problem, ki 
so ga otroci izpostavili v pogovoru.

razišči

Drugi korak naj sestavljajo dejavnosti, ki omogočajo 
identifikacijo prvotnih zamisli (napačnih ali pomanjkljivih) 
in olajšajo njihovo rekonstrukcijo oziroma konstrukcijo 
novih. Učenci izvajajo dejavnosti, ki sprožajo nove zamisli 
in vprašanja, raziskujejo vprašanja, različne možnosti ter 
načrtujejo in izvajajo poskuse.

2. Naloga za učence

Opazuj plavanje ribe v akvariju ali ribniku. Bodi 
posebej pozoren na njene plavuti in usta. Ali riba ves 
čas plava? Ali riba med mirovanjem tone na dno? 

3. Naloga za učence

Oglej si anatomsko skico ribe ali seciraj ribo iz 
ribarnice. Na spodnji skici je označeno mesto ribjega 
mehurja. Označi tudi škržni poklopec, parne in 
neparne plavuti ter usta.

razloži

V tem koraku so dejavnosti usmerjene v posamično 
področje učenčevih izkušenj in v zagotavljanje 
priložnosti, da učenci svoje novo razumevanje, razvite 
spretnosti in stališča prikažejo in preizkusijo. Obenem je 
to tudi priložnost, da učitelj neposredno vpelje nov 
pojem ali postopek. Oboje vodi h globljemu razumevanju 
in predstavlja kritični del te sekvence korakov.

4. Naloga za učence

Zlate ribice in njim podobne ribe žarkoplavutarice 
imajo ribji mehur, ki povečuje njihovo plovnost. 
Hrustančnice ribjega mehurja nimajo, zato morajo 
neprestano plavati, da ne tonejo na morsko dno. Morski 
pes kot izjema med hrustančnicami pa namesto mehurja 
uporablja jetra, kamor nalaga maščobo, ki povečuje 
njegovo plovnost. 

Z naslednjimi eksperimenti preizkusi, kako deluje ribji 
mehur zlate ribice in kako plovnost uravnavajo morski psi.

Raziskovalni vprašanji: 
‒ Kako plovnost regulirajo morski psi? 
‒ Kako ribji mehur pomaga ribam pri plavanju?

Slika 2: Ribji mehur (risba: Žan Rode)
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Kaj potrebujemo za izvedbo poskusa?
‒ Vodo,
‒ olje,
‒ plastične kapalke,
‒ manjši akvarij/večja steklena posoda,
‒ plastenka 1,5 l,
‒ stekleničke ali lončki s pokrovi.

Izvedba poskusa: NEVTRALNA PLOVNOST
1. V večjo stekleno posodo ali akvarij natoči vodo. 
2. Nato v manjšo stekleničko dodaj nekaj vode in 

stekleničko zapri s pokrovčkom.
3. Stekleničko položi v vodo v veliki posodi in 

preizkusi, če steklenička plava, potone ali lebdi. V 
stekleničko dodajaj ali iz nje odvzemaj vodo toliko 
časa, dokler ne dosežeš nevtralne plovnosti, ko 
zaprta steklenička lebdi v vodi (slika 3). 

Ugotovitev: lebdeča steklenička predstavlja delovanje 
ribjega mehurja rib kostnic, ki ribam kostnicam 
omogoča nevtralno plovnost v vodi. V steklenički je 
zrak, zato je povprečna gostota stekleničke, vode in zraka 
enaka gostoti vode, zato steklenička lebdi. Ribe in druga 
telesa plavajo ali lebdijo, če je vzgon enak njihovi teži.

Enak poskus ponovimo še z oljem namesto vode, s 
čimer simuliramo uravnavanje plovnosti pri morskih 

psih. Ko je v steklenički le olje, je povprečna gostota 
zopet enaka gostoti vode.

razdelaj

Učitelj preizkuša in razširja učenčevo razumevanje 
pojmov in obvladanja postopkov. Ob novih primerih 
in dejavnostih učenci razvijajo globlje razumevanje, 
pridobivajo nove informacije, razvijajo spretnosti in 
generalizirajo novo znanje.

5. Naloga za učence

Z naslednjim eksperimentom preizkusi, kako na 
ribe in delovanje ribjega mehurja vpliva tlak vode ter 
kako ribe lebdijo v vodi pri večjih in manjših globinah.

Raziskovalno vprašanje:
‒ Kako tlak v vodi vpliva na ribji mehur?

Kaj potrebujemo za izvedbo poskusa?
‒ Vodo
‒ plastične kapalke,
‒ manjši akvarij/večjo stekleno posodo,
‒ plastenka 1,5 l,
‒ stekleničke ali lončki s pokrovi.

Slika 3: Nevtralna plovnost rjave stekleničke v akvariju
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Izvedba poskusa: KARTEZIJEV PLAVAČ
1. Pri poskusu moraš ponovno doseči nevtralno 

plovnost male stekleničke z odvzemanjem in 
dodajanjem vode, tokrat ne da bi stekleničko zaprli 
s pokrovčkom.

2. Lebdečo stekleničko previdno prestavi v plastenko 
z vodo (slika 4). Steklenička mora biti obrnjena 
navzdol. Plastenko popolnoma napolni z vodo in jo 
zapri.  

3. S stiskanjem plastenke lahko premikaš stekleničko 
po vodnem stolpcu. Stekleničko, ki sedaj predstavlja 
ribo, s pritiski rok premikaš po plastenki navzgor ali 
navzdol. Opazuj, kaj se dogaja z zrakom v steklenički, 
kdaj ima manjšo in kdaj večjo prostornino.

Ugotovitev: na različen tlak vode v globinah morij in 
jezer se ribe prilagajajo z dodajanjem in odvzemanjem 
plinov iz ribjega mehurja. Razlago lahko posplošujemo 
na druge primere lebdečih predmetov, kot je podmornica, 
ki z vodo polni in prazni balastne tanke tako, da je 
povprečna gostota podmornice enaka gostoti vode.

reflektiraj

Učence spodbujamo k preverjanju svojega 
razumevanja in sposobnosti, hkrati je to priložnost za 
oceno učitelja o napredku in doseganju učnih ciljev. 

6. Naloga za učence

S pomočjo literature dopolni besedilo, ki opisuje ribe: 
Ribe so obsežna skupina vodnih vretenčarjev. Okostje 

imajo hrustančasto (HRUSTANČNICE) ali okostenelo 
(KOSTNICE). Plavajo s parnimi in neparnimi 
PLAVUTMI. Dihajo s ŠKRGAMI. Sluzasta koža je 
običajno prekrita z luskami. Večina rib kostnic ima ribji 
MEHUR, ki je napolnjen s plini in jim omogoča 
lebdenje v vodi.

Odgovoriš lahko še na naslednji vprašanji. Lahko si 
pomagaš z literaturo.
1. Zakaj je pomembno, da se ribji mehur nahaja v 

težišču ribe?
2. Zakaj morajo ribe hrustančnice neprestano plavati?
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Slika 4: Izdelava kartezijevega plavača


