
 

KAKŠNE BARVE JE SONČNA 

SVETLOBA? 

 

Povezan praktični poskus 

 

Izginjajoč barvni disk 

Opis 

 

Učenci spoznajo Sonce in svetlobo. 

Naučijo se, zakaj je Sonce 

pomembno za življenje. 

Učni cilji 

 

Sonce – naučijo se, kaj je to in zakaj  

je pomembno. 

Prepoznajo svetlobo in vedo, od kod 

prihaja. 

Dnevna svetloba – spoznajo njeno 

sestavo, barve, valovanje. 

Povezani šolski predmeti 

 

Fizika, Narava, Okolje 



 

Predpriprava za učitelja:  

Priprava materialov za izdelavo Newtnovega diska. 

Učencem prikažemo video o Soncu – kako je nastalo, iz česa je, koliko je 

staro in kako vpliva na naš planet (povezava na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2HoTK_Gqi2Q ). 

Priprava dodatnih materialov za prikaz fizikalnih zakonitosti svetlobe. 

Učitelj potrebuje prizmo, močnejšo svetilko, po želji lahko tudi skledo v 

obliki kvadra, napolnjeno z vodo (manjši akvarij). Različne barve mavrice 

lahko vidimo tudi skozi spektroskop. Če želite z otroki izdelati enostaven 

spektroskop iz papirnatega tulca in CD-ja, si oglejte naslednji video. 

(Povezava: https://youtu.be/zdeFcytOcjc ). 

Priporočljivo je, da učitelj prebere dodatne podatke znanstvenega 

ozadja, da je pripravljen odgovarjati na vprašanja otrok. 

Sonce je 4,5 milijarde let stara zvezda – vroča žareča krogla vodika in 

helija v središču našega sončnega sistema. Sonce je od Zemlje 

oddaljeno približno 150 milijonov kilometrov in brez njegove energije 

življenje, kot ga poznamo, ne bi moglo obstajati na našem planetu. 

Sonce je največji predmet v našem sončnem sistemu. Če bi želeli 

zapolniti prostornino Sonca, bi potrebovali 1,3 milijona Zemelj, da bi jo 

zapolnili. Njegova gravitacija drži sončni sistem skupaj, tako da v orbiti 

okoli Sonca kroži vse, od največjih planetov do najmanjših koščkov. 

Najbolj vroč del Sonca je njegovo jedro, kjer temperature presegajo 15 

milijonov stopinj Celzija. 

https://www.youtube.com/watch?v=2HoTK_Gqi2Q
https://youtu.be/zdeFcytOcjc


 
Svetloba prispe na naš planet po dolgem potovanju od Sonca, ki je 

oddaljeno 149 milijonov km. Svetloba potuje s hitrostjo 300.000 km na 

sekundo, tako da je bila svetloba, ki jo vidite zdaj, na Soncu pred 

približno osmimi minutami. Povedano drugače, svetloba potrebuje 

približno dvakrat toliko časa, da pride od Sonca do Zemlje, kot ga mi 

potrebujemo za kuhanje kave! 

Svetloba, ki jo vidimo, je en del energije, ki jo proizvaja Sonce in jo naše 

oko lahko zazna. Energija potuje v obliki valov (podobnih valovom v 

morju, vendar približno 100-milijonkrat manjših) – vibrirajočega vzorca 

elektrike in magnetizma, ki ga imenujemo elektromagnetna energija. Če 

bi naše oči videle elektriko in magnetizem, bi lahko videli vsak svetlobni 

žarek kot val elektrike, ki vibrira v eno smer, in val magnetizma, ki vibrira 

pravokotno nanj. Oba vala bi potovala združeno in s svetlobno hitrostjo. 

Zakaj ni vse enake barve kot Sonce? Ker sončna svetloba ni svetloba 

samo ene barve – je tisto, kar imenujemo bela svetloba, sestavljena iz 

vseh različnih barv, pomešanih skupaj. Vidimo lahko mavrico, tisto 

pisano krivuljo, ki se pojavi na nebu, ko kapljice vode razlomijo sončno 

svetlobo na sestavne barve z lomom (upogibanjem) različnih barv 

svetlobe za različne količnike. 



 

Predpriprava za učenca 

 

Brez. 

Priporočljiva starost 

 

8-15 let 

Trajanje 

 

1-2 uri, odvisno od starosti otrok 

(starejši bodo praktični del opravili 

hitreje) in od trajanja pedagoškega 

dela, ki ga izvede učitelj. 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

 

1. Sonce. 

Oglejte si video o Soncu z učenci (povezava je zgoraj). Če otroci ne 

razumejo angleško, naj učitelj prevede glavne podatke. 

2. Svetloba – kaj učenci že vedo? 

Učence vprašajte, kakšne barve je vidna svetloba? Ali je rumena, bela ali 

katere druge barve? 

Kaj se zgodi, ko sončna svetloba posije skozi dežne kapljice? Mavrica. Za 

demonstracijo lahko učitelj v prizmo posveti s svetilko. Učenci vidijo 

mavrico. Za boljši rezultat naredite temo v učilnici in držite prizmo pred 

belo steno. Poskusite premikati svetilko in prizmo naprej in nazaj, da bo 

mavrica kar najbolj vidna. Podoben poskus lahko naredimo s stekleno 

posodo pravokotne oblike, napolnjeno z vodo (majhen akvarij ali 

podobno). Ko s svetilko posvetite v stekleno posodo, se prikaže mavrica. 

Ko učenci vidijo mavrico, jih prosite, naj naštejejo barve, ki jih vidijo.  

Kje sta bela in črna barva? Zakaj je paradižnik videti rdeč? 

Ko sončna svetloba posije na paradižnik, se rdeči del sončne svetlobe 

ponovno odbije od lupine paradižnika, medtem ko se vse druge barve 

svetlobe absorbirajo (vpijejo) v paradižnik, tako da jih ne vidite. Enako 

velja za modro knjigo, ki odbija le modri del sončne svetlobe, absorbira 

pa svetlobo drugih barv. Bela svetloba vsebuje vse barve, medtem ko 

predmet, ki ga vidimo črnega, vse barve vpije in se od njega ne odbije 

nobena svetloba. 



 
Učitelji naj počakajo na odgovore učencev in jih le usmerjajo. Učitelji naj 

ne odgovarjajo na vprašanja namesto učencev. Če učenci ne odgovorijo 

na vsa vprašanja sedaj, počakajte, da zaključijo aktivnost. Mogoče bodo 

po njej prepoznali prave odgovore. 

3. Hipoteza: Bela svetloba je sestavljena iz bele barve. DRŽI/NE DRŽI 

Vprašajte učence, katero hipotezo bi izbrali, da odgovorimo na naše 

vprašanje o svetlobi.  

4. Izvedba praktične aktivnosti – Newtonov disk. 

Učitelj naj poveže znanja med barvami mavrice in barvami na 

Newtonovem disku. 

Ko učenci zavrtijo Newtonov disk, bodo barve izginile. Če se vrti zelo 

hitro, disk vidimo popolnoma bel. Poskusite vrteti čim hitreje, da boste 

dosegli najboljše rezultate. Vprašajte učence, kaj mislijo - zakaj vse barve 

izginejo in se pojavi samo bela? Kakšen je odgovor na postavljeno 

hipotezo – drži ali ne? 

5. Razlaga poskusa. 

Učitelj predstavi razlago o poskusu. Bela sončna svetloba, ki jo vidimo, je 

elektromagnetno valovanje, sestavljeno iz vseh barv mavrice. Vsaka 

barva ima svojo valovno dolžino. Ko zelo hitro zavrtimo Newtonov disk, 

barve izginejo in vse skupaj ustvarijo belo barvo. 

Učitelj naj spodbuja učence, da razmišljajo in se sprašujejo ter tako 

poskušajo z raziskovanjem in izvajanjem dejavnosti dobiti nekaj 

odgovorov. Prav tako naj učitelj spodbuja učence, da postavljajo 

vprašanja in vodijo razpravo o temi. 



 

Ocenjevanje 

 

Primerna vprašanja: 

- Kaj je Sonce? Kako vroče je na površju in kako vroče je v jedru? 

- Zakaj je Sonce pomembno za naš planet? 

- Kdaj se pojavi mavrica? Zakaj pride do tega pojava? 

- Zakaj je sončna svetloba bela? 

- Zakaj vidimo različne barve? Zakaj vidimo nek predmet rdeč, drugi pa 

moder? 

 

 

 

 

 


