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V učnem načrtu za naravoslovje v sedmem razredu devetletke je tudi učni cilj z vsebino: 
»učenci se naučijo ugotavljati zveze med življenjskimi razmerami in prilagoditvami 
organizmov«. Ta cilj je eden tistih, kjer zelo lahko prikažemo preplet bioloških, kemijskih in 
fizikalnih vsebin. Predmet Naravoslovje naj bi bil zastavljen predvsem na ta način, vendar  
kljub tej želji vedno primanjkuje idej za interdisciplinarne naloge. 
 
Iz novega učbeniškega kompleta avtorjev Simone S. Krajšek, Gorazda Urbaniča, Dejana 
Putrle, Ane G. Blagotinšek in Polonce P. Ponikvar Naravoslovje 7, ki ga je izdala Tehniška 
založba Slovenije, bomo izvedli eno takih nalog. S pomočjo delavnice, v kateri bomo združili 
znanje fizike in biologije, bomo skušali poiskati odgovor na vprašanje: Zakaj so nekatere 
živali aktivne vso zimo, druge skrite v varnem zavetju preživijo le dneve s slabim vremenom, 
nekatere pa vso zimo prespijo in jih iz skrivališča privabijo šele pomladni sončni žarki? 
 
Namen naloge bo povezati dva različna dejavnika, ki vplivata na sposobnost ohranjanja 
telesne temperature. Izvedli bomo poskus, s pomočjo katerega bomo ugotavljali povezavo 
med velikostjo predmeta in izgubljanjem toplote ter vlogo izolacije pri preprečevanju 
ohlajanja.  
 
Kot zelo poenostavljen model bomo uporabili različne plastenke, ki jih bomo napolnili s toplo 
vodo in izpostavili mrazu. Primerjali bomo končno temperaturo vode v različno velikih 
plastenkah in v enako velikih, a različno izoliranih plastenkah. S pomočjo dobljenih 
rezultatov bomo skušali razložiti nekatera dogajanja povezana z zimsko aktivnostjo živali. 
 
Delavnica je pripravljena v obliki učne ure, ki jo lahko izvedemo tudi z učenci, s to razliko, da 
bo del poskusa izveden vnaprej, s čimer bomo prihranili nekaj več časa za pogovor o 
rezultatih.  
 
Za lažje razumevanje ozadja te delavnice bomo nekaj časa namenili razlagi naslednjih vsebin: 

- načini prilagoditev organizmov na nizke temperature,  
- »hladnokrvni« in »toplokrvni« organizmi ter 
- zimsko spanje. 

 
Udeleženci delavnice bodo dobili pripravljene delovne liste ter gradivo s teoretičnim ozadjem 
teme. 
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