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Predlog programa za 1. srečanje krožka [ElRaRo]:
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VSEBINA
Uvodni pozdrav in poziv učencem, da se predstavijo in povejo, zakaj so se odločili priti k temu
krožku. Izpolnejo nekaj osnovnih podatkov, komunikacija bo potekala predvsem po e-pošti.
Prosim tudi za e-naslove staršev.
Ugotovimo, če ima mogoče že kdo doma spajkalnik, multimeter, protoboard in napajalnik.
Ugotovimo, kako so opremljeni z računalniki.

Klepet na temo kaj je elektronika, kaj so elektroni, kaj premikanje elektronov?
Vidna demonstracija:
(1) Na mizo postavim dolgo deščico z enim utorom, v utor pa kroglico. Kroglica se
nikamor ne premakne. Pa dam še eno kroglico, pa še eno. Nikamor nočejo. Učenci
najbrž ugotovijo, da bo treba en konec malo privzdigniti. OK, kroglice stečejo. Sedaj
poskušajo (štopajo) čas, ki ga kroglica potrebuje pri različnih višinah enega konca.
Ugotovijo, višje kot dvignejo, hitreje kroglica pride do konca.
(2) V roko enemu učencu dam kos prozozne gumijaste cevi in jo napolnem z vodo. Oba
konca drži na enaki višini. Voda ne steče. Ko spusti en konec cevi, voda odteče.
Učence pozovem, naj povedo, kaj se je v obeh demonstracijah premikalo?
Po čem so se premikale kroglice in voda?
Kaj je kroglice in vodo gnalo, da je prišlo do premikanja?
Nekako napeljem debato v to smer, da smo imeli poti (kanal), po kateri sta se kroglica in voda
premikali.
(1) V roko vzamem kos žice in razložim, da žica predstavlja pot za ene zelo majhne delce,
ki jih s prostim očesom ne moremo videti, jih pa je v žici zelo veliko. Imenujemo jih
elektroni. Ne grem v razlago sestave atoma.
To, da elektroni so, vzamemo kot dano dejstvo. Vprašam, če mogoče kdo od starejših učencev
ve, od kod pridejo elektroni v žico.
Kroglice in voda so se premikale po dani poti (kanalu in cevi).
(2) Na mizo postavim baterijo.
Sprašujem:
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MOJE OPOMBE/MNENJA
Ker na šoli nisem zaposlen, je taka
oblika komunikacije dober način. Pri
delu bomo naleteli tudi na potrebe po
nabavi kakšnih sredstev, zato je
komunikacija s starši nujna.
Iz tega, če imajo kaj doma, lahko tudi
sklepam na morebiten interes ali to,
da (so) se tudi starši kaj s tem že
ukvarjajo(li).
Domnevam, da imajo vsi računalnike
in dostop do spleta.
Predvideva se, da učenci znajo zelo
malo ali nič o osnovah, zakaj
električne naprave delujejo. Na tem
srečanju bodo razložene osnove
električnega toka in napetosti na kar
se da res preprost način.
Menim, da bi to vsak, ki se ukvarja z
elektroniko moral vedeti.
Najprej demonstracija z vidnimi
snovmi.

Predočitev, da obstaja tudi očem
nevidno.
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Kako pripravimo elektrone, da se pričnejo v žici premikati?
Kaj za žico pomeni enako kot privzdigniti deščico ali spustiti en konec cevi?
Kako žico priključimo na baterijo (preko vsaj enega upora)?
(3) Priključim.
Posebej poudarim, da nikoli ne smemo priključiti na baterijo samo žico, ker bi tako elektroni
prehitro stekli in bi se lahko baterija preveč segrela ter bi to lahko bilo nevarno.
Vpeljem definicijo kratkega stika.
Kako vemo, da sedaj tok teče? Elektronov ne vidimo, nič se ne dogaja.
Pa se res ne?
(1) Pripravljeno imam še kombinacijo baterije in upora tako, da se upor toliko segreje, da
malo speče. Učence povabim, da malo potipajo.
Vprašam, ali menijo, da ima premikanje elektronov po žici kakšne posledice? Pričakujem, da
bodo rekli nekaj takega kot segrevanje, toplota, …
Definiram toplotni učinek premikanja elektronov po žici oz. da je toplota eden od
učinkov.
Namenoma še ne uporabim besedne zveze »električni tok.«
Vprašam, če poznajo še kaj, kar bi lahko bila posledica premikanja elektronov po žici?
Pričakujem vsaj še svetlobo. Če nihče ne omeni, pa povem še za magnetni učinek.
Na koncu omenim še kemičnega in povem, da se zaenkrat z njim ne bomo ukvarjali.
Definiram el. tok kot premikanje elektronov po žicah oz. snoveh, ki prevajajo el. tok –
imenjemo jih prevodniki.
Kako pa imenujemo snovi, po katerih ne teče el. tok?
Kaj ima baterija, da po žici požene el. tok?
Definiram pojem el. napetost.
Povem, da je el. napetost nekaj podobnega kot je bila višinska razlika pri deščici in cevi. Če
višinske razlike ni, se kroglice in voda ne premaknejo. Če na koncih žice ni el. napetosti se
elektroni ne premaknejo, torej ni el. toka. Poudarim, da prostorski položaj žice ne vpliva na to,
da tok steče (žica je lahko navpično, vodoravno ali v kakršnikoli drugi poziciji).
Kako smo prej vedeli, kolikšna je višina privzdignjenega konca deščice? Izmerili smo. S čim?
Z metrom, ravnilom.
Kako smo prej vedeli koliko časa potuje kroglica? Izmerili smo. S čim? S štoparico, uro.
Kako vemo kolikšna je napetost na koncih žice oz. na bateriji? Izmerimo jo. S čim? Z
napravo, ki se imenuje voltmeter.
(1) Učenci imajo na razpolago različne baterije in multimeter. Demonstriram uporabo
multimetra za merjenje enosmerne napetosti. Učenci sami izmerijo napetost na različnih
baterijah in jo primerjajo s tisto, ki je gor napisana. Ta trenutek izkoristim tudi za

Av tor: Pavel Fičur

El. tok ima vidne učinke.
Kaj do sedaj učenci znajo izmeriti oz.
znajo, da se da izmeriti?

Vpeljava merjenja el. napetosti.
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razlago, zakaj so nekateri dobili minus pred številko in povem, da elektroni potujejo od
priključka minus (-) na bateriji proti priključku plus (+) na bateriji. Posebej povem, da
smo se pa ljudje dogovotili, da bomo smer toka označili od (+) proti (-).
(2) Praktično učenci preizkusijo kaj se zgodi, če obrnemo smer toka (zamenjamo (+) in (-)).
To najlažje naredimo, če uporabimo smer vrtenja enosmernega elektromotorja. Učenci
to preizkusijo.
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Povzamemo povedano, videno in preizkušeno.
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