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INIMESE MEELED JA AVASTAMINE 
 
Praktiline töö : VEDELIKE VOOLAMINE – mittenjuutoni-vedelikud 
 
EESMÄRK: 

 võrrelda tahkete ja vedelate ainete omadusi; 

 huvi tekitamine loodusainete õppimise vastu; 

 lihtsamate eksperimentide läbiviimise oskuste omandamine; 

 meelte abil nähtuste kirjeldamine ja võrdlemine; 

 tulemuste jagamine kaasõpilastega; 

 seoste loomine igapäevase eluga. 
 
Mehaanikas eristatakse aine kolme olekut järgnevalt: 
a) TAHKE – säilitab liikumisel oma kuju ja ruumala 
b) VEDELIK – säilitab liikumisel oma ruumala, kuid ei säilita kuju 
c) GAAS -  ei säilita kuju ega ruumala, vadi täidab kogu olemasoleva ruumi. 
 
Jõudude mõjul hakkavad kehad liikuma või pöörlema. Kogemusest teame aga, et looduses on hulgaliselt kehi, mis 
pole tervikuna nihutatavad (kui nad just tahkest ainest anumasse ei ole suletud).  Vedelikel ja gaasidel erinevalt 
tahketest kehadest puudub kindel kuju. Iga vedeliku või gaasi osake liigub iseseisvalt. Kui räägitakse vedeliku 
liikumisest (nt voolamisel), mõeldakse selle all vedelikuosakeste liikumist.  
 
Voolavuse järgi saab ained liigitada: 
a) njuutoni-vedelikud – alluvad Newtoni seadustele (vedeliku viskoossus ei sõltu kiirusest) 
b) mittenjuutoni – vedelikud – ei allu Newtoni seadustele (vedeliku viskoossus sõltub kiirusest). Sellistel vedelikel 
on korraga nii tahke aine kui vedelike omadused. 
 
Mida läheb vaja? 

 kartulitärklist 

 vett 

 keeduklaas 

 lusikat 

 alust 
 
Katse: 

 tõsta neli lusikatäit kartulitärklist keeduklaasi ja kalla peale vesi 

 sega nüüd korralikult läbi, segu peab jääma pigem paksem 

 kalla nüüd segu alusele ja hakka mängima 

 liiguta segu aeglaselt – millised omadused ilmnevad? 

 liiguta segu kiiresti – millised omadused ilmnevad? 
 
 
Mida uut avastasid?  
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VESI KUI AINE, VEE KASUTAMINE 
 
Praktiline töö – VEE PINDPINEVUS ehk papiralli 
 
EESMÄRK: 

 tutvuda vee erinevate omadustega  - pindpinevus; 

 huvi tekitamineloodusainete õppimise vastu; 

 lihtsamate eksperimentide läbiviimise oskuse omandamine uurimuslikust aspektist lähtuvalt; 

 eksperimendi tulemuste kirjeldamine ja selgitamine; 

 tulemuste jagamine kaasõpilastega; 

 seoste loomine igapäevase eluga. 

Vedelike üheks olulisemaks omaduseks on pindpinevus. Pindpinevus on nähtus, mis iseloomustab vedeliku 
molekulide vahel mõjuvaid jõude.  

 
Vedelik püüab alati võtta sellise kuju, et tema vaba pind oleks võimalikult väike. Kui kõrvaliste jõudude mõju on 
tühine, võtab vedelik kera kuju, sest kera pindala on vähim antud ruumala korral (näiteks võrreldes kuubiga). 
Kõigile on teada, et vesi tuleb taevast tilkadena (vihmana). 
Miks tilgad? Kuidas nad koos püsivad? Mis seos on sellel kõigel maa gravitatsiooniväljaga? Pindpinevus on nähtus, 
mis paneb vedeliku pinna käituma kui elastse  „lehe“. Nii et vedelik on alati justkui õhukese kelme sees, mis üritab 
vedeliku pinna minimaalseks „sikutada“. Millal on vedeliku pind minimaalne? Siis kui ta moodustab sfäärilise, st 
kerakujulise  tilga. Kui ainult gravitatsiooni ei oleks – meie jaoks tavalistes tingimustes saab see ju ilma 
probleemideta pindpinevusest jagu ning paneb näiteks supi kenasti kaussi. Ühesõnaga, poleks gravitatsiooni, 
oleks ookean ümmargune. 
Niisiis, füüsikaliselt on pindpinevus vedeliku pinna nähtus, mille tõttu pind käitub nagu elastne kile. See kile 
võimaldab putukatel, nagu vesijooksiklastel liikuda vee pinnal.  
 
Mida läheb vaja? 

 suur kauss 

 vesi 

 käärid 

 papitükk 

 nõudepesuvahend 
 
Katse: 

 Täida kauss ääreni veega. 

 Lõika papist väike kolmnurk, mille iga külje pikkus on 2,5 cm. 

 Kõika kolmnurga ühte külge väike täke. See on Sinu „paat“.  

 Aseta paat ettevaatlikult vee pinnale. Täke peab jääma kausi serva lähedale! 

 Tilguta täkke ja kausi ääre vahele ettevaatlikult tilk nõudepesuvahendit. 

 Mis juhtus? 
 
Miks hakkas papitükk liikuma? 
 

Kui vette lisada pesuvahendit, siis vee pindpinevus väheneb ja vesi märgab paremini.  
 
 



 
Peeter Sipelgas Viimsi Kool 

 
HAPPED JA ALUSED – VASTANDLIKE OMADUSTE AINED 
 
Praktiline töö – HAPPEVIHMAD 
 
EESMÄRK: 

 tutvuda happevihmade tekkimise, omaduste ja võimalike tagajärgedega; 

 määrata indikaatori abil lahuse pH ja hinnata lahuse keskkonda (happeline, neutraalne, aluseline); 

 luua seoseid igapäevase eluga; 

 tutvuda ohutusnõuetega hapetega töötamisel; 

 eksperimendi tulemuste jagamine kaasõpilastega (oskus vaadelda, kirjeldada, selgitada ja järeldada) 
 
 
 
Happevihmad moodustuvad siis, kui mitmesugused saasteained (SO2, CO2 jt) lahustuvad vihmavees.  Kui need 
oksiidid reageerivad vihmaveega, siis tekivad happed (väävlishape, süsihape jne).   
 
Miks on happevihmad kahjulikud? 
Happevihmade toimel lagunevad karbonaate sisaldavad kivimid (paekivi, dolomiit, marmor). Happevihmad 
muudavad mulla happeliseks ja taimede kasvutingimused muutuvad väga raskeks (nt okaspuud langetavad 
okkad). 
Väga sageli on vihmavee pH alla 5 ja seda võime lugeda happevihmaks. 
 
Mida läheb vaja?  

 keeduklaasi 

 kraanivett 

 söögiäädikat 

 kriiti 

 klaaspulka 

 indikaator 
 

Katse: 

 vala keeduklaasi 20 ml vett ja 30 ml söögiäädikat; 

 sega saadud lahust klaaspulgaga; 

 määra indikaatoriga saadud lahuse pH. Nüüd oled valmistanud happevihma! 

 pane keeduklaasi kriiditükk.; 

 mida märkad? 
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LAHUSED 
 
Praktiline töö – VEE KAREDUS 
 
EESMÄRK: 

 võrrelda omavahel pehme ja kareda vee omadusi; 

 tutvuda vee pehmendamise võimalustega; 

 luua seoseid igapäevase eluga; 

 hüpoteesi püstitamine; 

 eksperimendi tulemuste jagamine kaasõpilastega (oskus vaadelda, kirjeldada, selgitada ja järeldada) 
 

 
Tihti räägitakse, et vesi on kare ja ei pese korralikult. Mida see tähendab? Looduslikus vees on alati lahustunud 
mingi kogus kaltsiumi ja magneesiumiühendeid. Kas vesi on kare või pehme, see sõltub vees lahustunud kaltsiumi 
ja magneesiumiühendite hulgast.  Miks kare vesi on kahjulik? Pehme veega pesemisel kulub vähem seepi , seep 
vahutab hästi; kareda veega pesemisel kulub rohkem seepi ja seep ei vahuta. Kare vesi tekitab soojaveeboilerites 
ja keedunõudes katlakivi, mis takistab soojusvahetust. 
 
Vee pehmendamiseks kasutatakse erinevaid aineid (ioniite, happeid jne). Enamasti on võimalik vabaneda 
sooladest, mis muudavad vee karedaks, kui lisada vette veidi hapet. 
 
Mida läheb vaja? 

 2 keeduklaasi 

 plastlusikas 

 pesupulber 

 kraanivesi 

 merevesi 

 äädikhappe lahus 

 
 
 
 
 
 
 

 
Katse: 

 vala ühte keeduklaasi  kolmveerandi jagu kraanivett ja teise keeduklaasi sama palju merevett 

 lisa mõlemasse keeduklaasi lusikatäis pesupulbrit 

 sega ettevaatlikult ja võrdle kummas keeduklaasis pesupulber paremini vahutab 

 vala keeduklaas, kus oli kraanivesi tühjaks ja pese korralikult seest puhtaks 

 vala sinna pool keeduklaasi  merevett ja veerand söögiäädikat. Sega ettevaatlikult.  

 lisa üks lusikatäis pesupulbrit ja sega. Võrdle pesupulbri vahutamist enne ja pärast äädikhappe lisamist.  
 
Kas on erinevusi? Mis võiks olla erinevuste põhjuseks? 
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VEE REOSTUMINE JA KAITSE 
 
Praktiline töö - LINNUSULGEDE PUHASTAMINE NAFTAREOSTUSEST 
 
EESMÄRK: 

 tutvuda inimtegevuse võimaliku mõjuga veekogudele; 

 omandada lihtsamad võtted veekogude reostuse tagajärgede likvideerimiseks; 

 hüpoteesi püstitamine ja eksperimendi planeerimine; 

 eksperimendi tulemuste jagamine kaasõpilastega (oskus vaadelda, kirjeldada, selgitada ja järeldada) 
 
 
Naftat voolab merre iga päev, reostades rannikualasid, tappes loomi-linde ning hävitades kalavarusid. 
Kokkupuutel naftaga lagunevad lindude sulgede märgumist takistavad rasvad, suled kleepuvad kokku ja lind 
kaotab lennuvõime.  Sulgede vahele olev õhk asendub veega ja linnu kehatemperatuur langeb.  Lind muutub 
raskemaks ja vajub sügavamale vette.  
Kas ja millega oleks võimalik lindude sulgi naftast puhastada? 
 
Mida läheb vaja? 

 vedelseep 

 pesupulber 

 nõudepesuvahend Fairy 

 linnusuled (3 tk) 

 majapidamispaber 

 4 plasttopsi 

 nafta 

 vesi 

 pintsetid 
 

 
Katse: 

 Kasta korda mööda üks linnusulg topsi, kus on vesi ja nafta 

 Aseta üks sulg topsi, kus on pesupulbrilahus, teine Fairy lahusega topsi ja kolmas vedelseebiga topsi. 

 Lase neil 3 minutit seista ja tõsta majapidamispaberile. Kuivata linnusulgi ettevaatlikult. 

 Milline nendest lahustest puhastab linnusulgi kõige paremini? 
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ÕHK 
 
Praktiline töö - HAPNIK RÜNDAB ehk põlemiseks on vaja hapnikku 
 
EESMÄRK: 

 tutvuda õhu koostises oleva hapniku omadustega; 

 hinnata põlemiseks kulunud hapniku hulka; 

 hüpoteesi püstitamine ja eksperimendi planeerimine; 

 eksperimendi tulemuste jagamine kaasõpilastega (oskus vaadelda, kirjeldada, selgitada ja järeldada) 
 
 
Hapnik on kõige elavaga seotud aine ja me hingame seda pidevalt. Hapnik näib olevat ohutu, kuid on jõuline ja 
keemilise reaktiivsusega gaas. 
 
Mida läheb vaja? 

 münti 

 kolbi 

 vett 

 küünal 

 tikud 

 taldrik 
 
Katse: 

 kinnita küünal taldriku põhja 

 täida taldrik kolmveerandi ulatuses veega 

 aseta münt küünla lähedale 

 pane küünal põlema 

 aseta küünla peale tagurpidi kolb ja oota kuni leek kustub 
 
Miks küünal kustus? 
 
Miks vesi tõuseb kolbi? 
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ÕHK 
 
Praktiline töö - PÕNEVAD KATSED CO2 (süsihappegaasiga) ehk suhkrust ja soodast „must madu“ 
 
EESMÄRK: 

 tutvuda põlemisel tekkivate gaasidega; 

 selgitada temperatuuri mõju söögisoodale ja sahhariididele; 

 tutvuda lagunemisreaktsioonidega; 

 luua seoseid igapäevase eluga (nt koogi küpsetamine) 
 
Mida läheb vaja? 

 liiv 

 etanool 

 söögisooda 

 suhkur (peenestatud) või tuhksuhkur 

 kuumakindel alus 

 kaminatikud 

 keeduklaas 

 teelusikas 

 petri tass 
 
Katse: 

 Võta 4 lusikatäit tuhksuhkrut ja 1 lusikatäis söögisoodat keeduklassi ning sega korralikult ära; 

 Täida petri tass ühtlaselt liivaga ja pärast tee keskele lohuke; 

 Vala petri tassi keskele liiva peale etanooli, et liiv muutuks märjaks; 

 Tõsta lusikaga suhkru ja sooda segu lohu sisse ; 

 Süüta ettevaatlikult etanool ja vaata, mis hakkab juhtuma! 
 
 
Tegemist on keemilise reaktsiooniga, kus söögisooda (NaHCO3) laguneb naatriumkarbonaadiks (Na2CO3), veeks 
(H2O) ja süsihappegaasiks (CO2) 
2 NaHCO3 -> Na2CO3 + H2O + CO2 
Etanooli (C2H5OH) põlemisel tekib samuti vesi (H2O) ja süsihappegaas (CO2). 
C2H5OH + 3O2 -> 2 CO2 + 3 H2O 
Kõrgel temperatuuril suhkur söestub ja eralduv süsihappegaas kergitab tekkinud ainete segu – tekib must madu! 
 


