
Predstavitev gradiv kemijske skupine

Gradiva pripravljena v obdobju od oktobra do decembra 2009Gradiva pripravljena v obdobju od oktobra do decembra 2009
in predvidena evalvacija v obdobju od aprila do junija 2010

Koordinatorica kemijske skupine: Nika Golob



Igre s koordinacijskimi spojinami

Avtorica: dr. Margareta Vrtačnik (NTF UL)Avtorica: dr. Margareta Vrtačnik (NTF UL)

Stopnja izobraževanja: SŠ (gimnazija)

Metoda dela: E - gradivo

Način evalvacije: Vprašalnik motivacije in razumevanja enote



1. Varianta
Dijaki delajo v paru. Vsak par dobi pladenj z reagenti, zaščitna očala in rokavice ter dostopDijaki delajo v paru. Vsak par dobi pladenj z reagenti, zaščitna očala in rokavice ter dostop
do računalnika. Zaščita je potrebna za oba dijaka. Eden od dijakov v paru izvaja poskuse,
drugi ga vodi ob računalniški predstavitvi v obliki html dokumenta. Oba opazujeta rezultate
in skupaj preverita pravilnost svojih opaţanj. V primeru, da so opažanja nepopolna ali celo
napačna, sistem dijake avtomatično usmerja v ponovitev delov poskusa.

Po končanem eksperimentalnem delu dijaka skupaj predelata teoretični del e-enote z
razlago koordinacijske vezi in animacijami poskusov ter preverita razumevanje. Za zaključek
si ogledata še pomen hemoglobina in spoznata, da je koordiancijska vez med Fe2+ ioni v
hemu in molekulami kisika vzrok, da hemoglobin prenaša kisik po krvi.



Kaj je ionizirajoče sevanje?

Avtor: dr. Andrej Godec (FKKT UL)

Stopnja izobraževanja: SŠ (gimnazija)

Metoda dela: Eksperimentalno delo



Geiger-Millerjeva cev (Vir: Wikipedia)

Začnimo z meritvijo! 
Eksperiment: Vključite Geiger – Müllerjev števec in ga približujte kupu umetnega gnojila in

kupu keramičnih ploščic ali opeke. Kaj slišite? Koliko je klikov na minuto v posameznem
primeru? Zapišite rezultate. Na zunaj ne bi mogli reči, da se z gnojilom ali opeko karkoliprimeru? Zapišite rezultate. Na zunaj ne bi mogli reči, da se z gnojilom ali opeko karkoli
dogaja. Zakaj potem slišimo klikanje?

Vsak klik oziroma zvočni signal pomeni, da je v instrumentu prišlo do ionizacije plina.
Čimbolj je vir radioaktiven, tem pogostejši so zvočni signali. Primerjajte rezultate teh
meritev s tistimi, ki ste jih že prej izvedli (detektorji dima, KCl). Pri poskusu ste lahko opazili
tudi naslednje: bolj ko se približamo viru, več klikov slišimo, čeprav ničesar ne vidimo. Kaj je
torej povzročilo te klike?

Za klike je »krivo« tako imenovano ionizirajoče sevanje, ki je na našem planetu stalno
prisotno. Rečemo mu naravno ozadje. Vse živo na našem planetu – ljudje, živali, rastline –
se je moralo prilagoditi sevanju naravnega ozadja.



Energija kemijskih reakcij

Avtorica: Kornelia Žarić (FNM UM)

Stopnja izobraževanja: SŠ (gimnazija)

Metoda dela: Eksperimentalno delo, delo z besedilom

Način evalvacije: Vprašalnik razumevanja enote za učenca in učitelja, 
test znanja



Reakcija barijevega hidroksida oktahidrata in amonijevega klorida



Vodeno aktivno učenje kemije – 2.del
Ali smo iz takih snovi kot sanje?

Koliko elementov je v naravi?
Ali so elementi v naravi le v spojinah?

Avtorja: dr. Saša A. Glažar in dr. Iztok Devetak (Pef UL)

Stopnja izobraževanja: OŠ (kemija 8. razred)

Metode dela: Vodeno aktivno učenje kemije (VAUK)

Način evalvacije: 
Eksperimentalna študija s kontrolno in eksperimentalno skupino 





Soda

Avtorica: dr. Darinka Sikošek in Mihaela Rak (FNM UM)

Stopnja izobraževanja: Stopnja izobraževanja: 
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)-živilec (slaščičar)

Metoda dela: Metoda eksperimentalnega dela in
heterogenega skupinske dela

Načrt evalvacije: Evalvacija pridobljenih dijakovih kompetenc





Projektno učno delo pri učenju 
naravoslovnih vsebin 

Avtorica: dr. Vesna Ferk Savec (NTF UL)

Stopnja izobraževanja: SŠ

Metoda dela: Projektno učno delo z uporabo priročnika za 
učitelje in učence

Načrt evalvacije: Kvalitativna metoda spremljanja projektnega 
dela na izbrani šoli





Elektroliza vode - Hoffmanov aparat

Avtorica: mag. Janja Majer (FNM UM)

Stopnja izobraževanja: 
OŠ (kemija 8., 9. razred), SŠ (različni programi)

Metoda dela: Aktivno vodeno samostojno delo učencev z 
raziskovalnim pristopom 

Način evalvacije: Vprašalnik razumevanja enote, pred test, po test





Razvrščanje (1. razred OŠ)

Operacijsko določanje lastnosti: Sestavljene spremenljivke 
(5. razred OŠ)

Koliko velikih in koliko majhnih semen je v vreči? 
Vzorčenje (6. razred OŠ)

Raziskovanje: Ali iz majhnih semen zraste majhna 
rastlina? (6. razred OŠ)

Napovedovanje (4. – 5. razred OŠ)Napovedovanje (4. – 5. razred OŠ)

Avtor: dr. Dušan Krnel (Pef UL)

Metoda dela: Vodeno eksperimentalno delo, pouk z raziskovanjem, 
konstruktivistični pristop 

Način evalvacije: Preizkus učne enote pri pouku, refleksija učitelja, 
vprašalnik avtorja













Polimeri v plenicah

Avtorica: dr. Nika Golob (FNM UM)Avtorica: dr. Nika Golob (FNM UM)

Stopnja izobraževanja: OŠ, SŠ (gimnazija)

Metoda dela: Eksperimentalno delo z raziskovalnim pristopom

Način evalvacije: E-vprašalnik za učence in učitelja





Lastnosti alkoholov

Avtorica: Marjeta Križaj (OŠ Rada Robiča Limbuš)Avtorica: Marjeta Križaj (OŠ Rada Robiča Limbuš)

Stopnja izobraževanja: OŠ (kemija – 9. razred)

Metoda dela: Eksperimentalno delo

Način evalvacije: Razgovor in analiza dela z učenci





Osnove topnosti in električne prevodnosti

Avtorica: Marjeta Križaj (OŠ Rada Robiča Limbuš)Avtorica: Marjeta Križaj (OŠ Rada Robiča Limbuš)

Stopnja izobraževanja: OŠ (kemija – 8. razred)

Metoda dela: Eksperimentalno delo

Način evalvacije: Razgovor in analiza dela z učenci





Alkohol in mladi

Avtorji: Magdalena Kunc, Irena Česnik Vončina, Chris Bishop 
(Gimnazija Jurija Vege Idrija)(Gimnazija Jurija Vege Idrija)

Stopnja izobraževanja: SŠ (gimnazija – 3.letnik)

Metoda dela: Timsko poučevanje

Način evalvacije: Vprašalnik razumevanja učne enote





Določanje kislosti vina

Avtorica: Alenka Mozer (Gimnazija Vič)Avtorica: Alenka Mozer (Gimnazija Vič)

Stopnja izobraževanja: SŠ (gimnazija – 2. letnik)

Metoda dela: Eksperimentalno delo





Lipidi (videoposnetek –
dodatek h gradivu Ali ješ zdravo?)

Avtorica: Katarina Senta Wissiak Grm (NTF UL)Avtorica: Katarina Senta Wissiak Grm (NTF UL)

Stopnja izobraževanja: OŠ (kemija)

Metoda dela: Eksperimentalno delo, video metoda



Kromatografski simulator

Avtorica: Nika Golob in Kornelia Žarič (FNM UM)

Stopnja izobraževanja: vrtec, OŠ (1. - 9. razred), SŠ (gimnazija)

Metoda dela: Vzporejanje izkušenj pri ločevanju iz 
eksperimentalnega dela z delovanjem učila

Način evalvacije: Fenomenografska metoda in 
eksperimentalna študija


