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OPOZORILO! 

Ta izdelek ni igrača. Je učni pripomoček, ki se sme uporabljati le pod nadzorom 

odrasle osebe. Primerno za otroke, starejše od 8 let. Ni primerno za otroke, mlajše 

od 3 let. Majhni deli lahko pri zaužitju ali vdihu povzročijo zadušitev. Barve in oblike 

pripomočkov lahko odstopajo od prikazanih. 
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Poskus 1 

VODNI STOLP V BARVAH 

Pripomočki: slamica, modra tempera, rumena tempera, kuhinjska sol, žlička, brizga, 

dva prozorna kozarca 

 

 
1. V prozorna kozarca nalij malo vode, 
približno do višine enega centimetra 
(debelina prsta). 

 
2. Na konec slamice iztisni malo modre 
tempere. 

 
3. S slamico, na kateri je barva, mešaj 
vodo tako dolgo, da se tempera zmeša 
z vodo. Če se tempera slabo meša z 
vodo, jo lahko predhodno razredčiš z 
nekaj kapljicami vode. 

 
4. V drugem kozarcu obarvaj vodo na 
enak način z rumeno tempero.  

2 X 



 

 
5. V kozarec z rumeno obarvano vodo 
vsuj dve žlički soli. Pri tem žličke ne 
potapljaj v vodo. 
 

6. S slamico mešaj osoljeno vodo, dokler 
sol ni popolnoma raztopljena. 

7. V brizgo najprej povleci modro 
obarvano vodo do višine približno 1 cm 
(debelina prsta).  

8. Ta korak zahteva tvojo previdnost in 
potrpežljivost, sicer poskus ne bo uspel. 
Brizgo potopi v slano, rumeno obarvano 
vodo in začni zelo počasi z vlečenjem 
bata. Če bat povlečeš prehitro, se 
obarvani kapljevini premešata in meja 
med modro in rumeno vodo ni opazna. 

9. Poskus je uspel, če se modro in 
rumeno obarvana voda v brizgi nista 
premešali in je med njima opazna meja.  

 
10. Z nekaj truda lahko iz različno slanih 
tekočin sestaviš barvni stolp, kot ga 
prikazuje slika. 
 

Razlaga poskusa >> 
 

  



Razlaga poskusa 1 

VODNI STOLP V BARVAH 

Razlaga 1:  

Če vodi dodamo kuhinjsko sol, postane gostejša. Redkejše snovi vedno plavajo na 

gostejših snoveh. Modro obarvana voda je redkejša, zato plava na gostejši, rumeno 

obarvani vodi. Podoben pojav zasledimo, ko plavamo v morju ali bazenu in čutimo, 

da je voda v globini hladnejša kot na gladini. Topla voda je redkejša, zato plava na 

hladni vodi, ki je gostejša.  

Razlaga 2: 

Če vodi dodamo kuhinjsko sol, postane gostejša. Telo v neki tekočini plava, če ima 

manjšo gostoto, kot je gostota tekočine, v kateri se nahaja. To velja tudi, če združimo 

dve tekočini. Gostejša tekočina potone na dno, redkejša pa ostane na vrhu. Rumeno 

obarvana voda, ki smo ji dodali sol, ima večjo gostoto, zato se nahaja na dnu brizge. 

Podoben pojav zasledimo, ko topel, redkejši zrak 'plava' na hladnem, gostejšem 

zraku, kar ima za posledico, da je temperatura zraka pod stropom višja kot pri tleh. 

Nazaj k poskusu >> 

 


