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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

PURSKAV VULKAAN 
 

KATSEKS VAJALIK: 

• liiva mäe tegemiseks 

• peenikest plasttopsi kraatriks 

• läbipaistvat tordikarpi mäe ehitamise aluseks 

• värvilist kapsavett (mis muutub lillast punaseks nagu laava kui lisada hapet) 

• äädikat 

• soodat 

JUHEND: 

Uuri raamatust vulkaani pilti. Vulkaan on alt lai ja ülevalt kitsas mägi. Vulkaani keskel on 

kraater. 

Pane kätte kaitsekindad.  

Tee ise liivast mägi ja pane talle „kraater“ (peenike plasttops) keskele. 

Laava tegemiseks vala „kraatrisse“ punast kapsavedelikku.  

Et mägi purskama hakkaks peab panema sinna kahte ainet, mis omavahel kokku saades alati 

kaklema hakkavad. Need on sooda ja äädikas.  

Tee klaasi sisse soodavesi segades soodat tavalise veega. 

Vala kraatrisse kordamööda soodavett ja äädikat. 

NB! Kui äädikas ja sooda kokku valada, tekib süsinikdioksiid. See gaas pressib vedeliku topsist 

välja. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

UJUB VÕI UPUB? 

KATSEKS VAJALIK: 

• läbipaistev plastkast/vm anum 

•  vesi 

• rasked ja kerged kummist mänguasjad 

JUHEND: 

Täida anum veega.  

Lapsed asetavad ühekaupa mänguasju vette ja üheskoos vaadatakse, kas ese vajus põhja või 

jäi pinnale. 

NB! Asjad, mis ujuvad, on veest kergemad ja asjad, mis upuvad, on veest raskemad. 

 

 

 

TEEME ISE LAAVALAMBI 

KATSEKS VAJALIK: 

• läbipaistev pudel 

• vesi  

• toiduõli 

• äädikas  

• sooda 

• veidi toiduvärvi 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

JUHEND: 

Alustamiseks võta pudel, kuhu sisse vajalikud ained tuleb valada. 

Vala anumasse vesi, millesse sega endale meelepärast värvi toiduvärv. 

Seejärel lisa 2 sl soodat ja sega korralikult läbi. Kui antud toiming tehtud, siis vala ettevaatlikult 

mööda anuma äärt toiduõli. 

Viimase sammuna lisa kõigele eelnevale veidi äädikat ja katse hakkabki toimuma. 

NB! Sooda ja äädikas on ained, mis omavahel tugevalt reageerivad. Selle reaktsiooni käigus 

eralduvad süsihappegaasi mullid ja nende kulgemist õlis on vahva vaadelda. Katse annab 

võimaluse vaadelda mitut nähtust – kuidas vesi ja õli omavahel ei segune, kuidas vesi ja õli on 

erineva tihedusega (üks raskem ja teine kergem), kuidas äädikas ja sooda reageerivad ning 

kuidas selle käigus tekib gaas. 

 

 

 

PABERIST LILLEÕIED AVANEVAD VEES 

KATSEKS VAJALIK: 

• anum veega 

• värvilisest paberist välja lõigatud ja kokkuvolditud lilled (olenevalt laste vanusest, 

saavad lapsed selle eeltöö ka ise ära teha) 

JUHEND: 

Aseta paberlill (-ed) vette ja vaata, kuidas lilled vees avanevad.  

Et katset põnevamaks muuta, kasuta lillede tegemisel erineva struktuuriga pabereid.  

Vastavalt sellele, kuidas paberkiud endasse vett imavad, hakkavad lilleõied avanema. Kui 

kasutad erinevaid pabereid, saad näha, missugune neist paremini vett imab. 

NB! Vesi tungib läbi paberkiudude ning paber paisub. Paberi paisumisel volditud lilled 

sirgenevad ja tekib õie avanemise efekt. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

 

 

MAAGILINE PIIM, PUHTAD KÄED 
 

KATSEKS VAJALIK: 

• taldrik 

• rasvane piim (katse töötab paremini piimaga, mille rasvasisaldus on suurem) 

• toiduvärvid 

• vatitikk 

• vedelseep 

JUHEND: 

Vala piim taldrikule ja lase tal natuke seista. 

Lisa erinevate toiduvärvidega piimale väikesed tilgad. Tilgad peavad olema lähestikku, kuid 

ei tohi kokku puutuda. Näha on, et värv ei segune piimaga, vaid ujub selle pinnal. 

Tee vatitikk seebiga kokku ja puuduta sellega piima. Nüüd näed, kuidas piim hakkab liikuma, 

sest seep ja rasv ühinesid ning lükkasid muud piimaosakesed eemale. 

 

NB! Seebi molekulid purustavad piimas vee ja rasva molekulide omavahelised sidemed ning 

need liiguvad välkkiirelt laiali.  

Katsega saab näidata, kui oluline on käsi seebiga pesta. Kui pista katse käigus piima sisse puhas 

vatitikk, siis ei juhtu midagi, kui aga seebine vatitikk, siis tõrjub see värvi eemale. See näitab, 

et seep tõrjub ka bakterid meie käte pealt ära. Teema arendamiseks on soovitatav vaadata 

videot, kus näitab ultraviolet valguses musti käsi. Edasi saab näha, milliseks käed muutuvad, 

kui neid pesta ainult veega ja kui neid pesta nii seebi kui ka veega.  
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

 

 

PLIIATSI LÄBITORKAMINE VEEGA TÄIDETUD KOTIST 
 

KATSEKS VAJALIK: 

 

• lukuga suletav kott (Ziploc) 

• pliiatsid 

• vesi 

 

JUHEND: 

Täida kott poolenisti veega ja sulge kotisuu.  

Võta terav pliiats ja torka see ettevaatlikult läbi koti. Jälgi, et pliiats tuleks välja ka koti teiselt 

poolt. 

Pärast katset tõmba pliiatsid kotist välja kraanikausi kohal, et tõestada, et see oli tõeline teadus, 

mitte ainult trikk. 

NB! Kilekott on tehtud plastikust (polümeerist) ning selle osakestel on omadus liikuda (kui 

kotti pliiatsiga auk teha, siis osakesed liiguvad tugevasti pliiatsi ümber ning vesi ei nirise välja). 

Vesi ei jookse sellepärast läbi, et polüetüleeni purunemisel tõmbuvad selle molekulid üksteisele 

lähemale. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

 

 

VÄRVIDE SEGAMINE 
 

KATSEKS VAJALIK: 

• klaaspurgid puhta veega 

• vesivärvid 

• pintslid 

• salvestavad karbikesed õigete vastustega 

• tabel värvidega, mis näitab, mis värvid  kokku segada 

JUHEND: 

Igav on ju see maailm, kui seal on ainult kolm põhivärvi. Mida siis teha? Tuleb hakata värve 

segama. Kolme põhivärvi (punane, kollane ja sinine) kombineerimise tulemusel saab mõne 

muu värvi. See teooria tuletati iidsetest aegadest Leonardo da Vinci poolt. 

 

Sega puhta vee sisse tabelis toodud värvid. Näiteks roheline ja kollane. 

Vaata mis värvi said ja kontrolli vastust näiteks salvestavalt karbilt. 

NB! Teema arendamiseks saavad lapsed kirja panna, mis värv on tema lemmikvärv. Teha 

tabel võrdlemaks poiste ja tüdrukute lemmikvärve. Vaadata võib multifilmi „Suur maalritöö“ 

või mängida mängu „Värvipood“ 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

VÄRVID 

KATSEKS VAJALIK: 

• toiduvärvid (punane, roheline, kollane, sinine) 

• veega täidetud läbipaistvad anumad (nt 9 purki) 

• pulgad segamiseks 

• kummikindad 

• soovituslikult ka kilest aluskate 

JUHEND: 

Eesmärk: Põhivärvide nimetuste kordamine ning uute värvidega tutvumine. 

Hüpotees: Kui panna korraga mitut erinevat värvi toiduvärvi vette, siis nad segunevad ning 

tekib uus värv. 

Lisa ükshaaval erinevatesse purkidesse kõiki olemasolevaid toiduvärve (punane, roheline, 

kollane, sinine). 

Seejärel alusta värvide kombineerimist kahe ja kolme kaupa (kollane+sinine=roheline, 

kollane+punane=oranž, sinine+punane=lilla, punane+kollane+roheline=pruun, 

punane+kollane+sinine=must). 

Jälgi, kuidas segunevad värvid omavahel. 

 

NB! Kogu katse vältel on õpetaja roll toiduvärvide lisamine ning lapsed saavad olla abiks nii segamisel 

kui  värvide nimetamisel. Tegevuse kinnistamiseks võib lõpus lasta lastel vastava värviga purgid 

tähistada sama värvi värvilise paberi abil, kinnitades need kleepnätsuga purgi külge. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

SÄRISEVAD VÄRVID 

KATSEKS VAJALIK: 

• söögisooda 

• söögiäädikas 

• erinevat tooni vedelad toiduvärvid (sobivad ka vedelad vesivärvid) 

• teelusikas 

• plastikust alus, millel on servad (sooda jaoks) 

• jääkuubikute vorm või väikesed topsid (värvitud äädika jaoks) 

JUHEND: 

Võta teelusika abil värvitud äädikavett ja vala see sooda peale. Vaata, mis hakkab toimuma. 

NB! Söögisooda ja äädika omavahelisel reaktsioonil eraldub süsihappegaas, mis panebki kõik 

kihisema.  

 

 

 

KÕNDIV VESI 

KATSEKS VAJALIK: 

• läbipaistvad plastiktopsid või klaasid (suurematesse anumatesse tuleb rohkem panna 

toiduvärvi) 

• toiduvärvid 

• majapidamispaber 

• vesi 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

JUHEND: 

Täida anumad poolenisti veega ja tilguta igasse klaasi (võib ka üle ühe) toiduvärvi. Näiteks 

esimesse punast, edasi kollast ja siis sinist. 

Järgmiseks võta tükk majapidamispaberit ja voldi see  3-4 korda pikaks ribaks kokku. Volditud 

paber aseta üht otsapidi esimesse klaasi ning teine ots torka järgmisesse klaasi jne. 

Jälgi, kuidas värviline vesi hakkab mööda volditud paberit  liikuma tekitades samas ka uusi 

värvitoone. 

NB!  Vesi hakkab mööda paberit ülespoole ronima tänu kapillaarsusele. Kapillaar on imepisike 

ning peenike “toru”, mida mööda vedelikud üles saavad liikuda. Põhjus, miks 

majapidamispaber niivõrd hästi vedelikke imab, ongi tänu sellele, et tema materjalis on väga 

palju kapillaare. 

Katse õpetab  märkama vee ja värvi liikumist ning seostama seda looduses toimuvaga (puude 

ja taimede vee tarbimine ja liikumine juurtest erinevate taime osadeni). Samuti näeb  katse 

jooksul, kuidas vee ja värvi liikumisel tekivad uued värvitoonid (roheline, oranž, helesinine). 

 

 

 

TANTSIVAD ROSINAD 

KATSEKS VAJALIK: 

• gaseeritud vesi 

• rosinad 

• läbipaistev klaasanum 

 

JUHEND: 

Vala gaseeritud vesi anumasse. 

Lisa veele rosinaid ja jälgi, kuidas rosinad vees „tantsima“ hakkavad. Rosinad hakkavad 

anumas tõusma ja laskuma. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

NB! Gaseeritud vees on sees süsihappegaas, mis sealt mullikestena väljub. Mullikesed 

hakkavad hästi rosina krobelise pinna külge kinni ning kui neid sinna piisavalt on kogunenud, 

viivad nad rosina endaga pinnale kaasa. Pinnale jõudes lähevad osad mullikesed katki, rosin 

muutub allesjäänud mullikestele liiga raskeks ning vajub jälle põhja. 

 

 

 
 

VÕLUVIHM 
 

KATSEKS VAJALIK: 

 

• läbipaistev anum 

• vesi 

• habemeajamis-vaht 

• toiduvärvid 

• pipett või süstal (ilma nõelata) 

 

JUHEND: 

Täida anumast  ¾ veega.  

Pihusta veega täidetud anumasse habemeajamis-vahtu, et tekiks „pilveke“. 

Seejärel tilguta pipetiga vahust pilvele toiduvärvi. 

Jälgi, kuidas värv voolab läbi vahu vee sisse nagu sajaks vihma. 

 

NB! Habemeajamisvaht kujutab pilvi ja vesi õhku. Toiduvärviga värvitud vesi kujutab vihma. 

Kui veeaur maapinnalt õhku tõuseb, moodustuvad pilved. Kui aur satub külma õhu kätte, 

muutub see tagasi veepiiskadeks. Need õhu käes hõljuvad pisikesed veetilgad kogunevad ja 

‘’kleepuvad’’ kokku, moodustades selliselt pilved. Kui pilved on piisavalt vett kogunud ning ei 

suuda enam vastu pidada/rohkem koguda, langeb vesi vihmana maapinnale tagasi. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

 

 

VEEJOA PAINUTAMINE 
 

KATSEKS VAJALIK: 

• õhupall 

• vesi (kraanist) 

 

JUHEND: 

Puhu õhupall täis ja seo kinni. 

Hõõru õhupalli vastu villast asja või juukseid. Tekib staatiline elekter, juuksed tõusevad püsti. 

Keera kraanist vesi vaikselt jooksma ning vii õhupall veejoa lähedale. 

Jälgi, mis juhtub veejoaga. 

 

NB! Siin on tegemist staatilise elektriga. Hõõrudes anname õhupallile negatiivselt laetud 

osakesi ehk elektrone. Nendel elektronidel on võime enda poole tõmmata väga kergeid objekte 

või vastas märgiga ehk positiivseid osakesi. Kuna vees leidub mõlemaid osakesi, siis hakkavad 

õhupalli elektronid enda poole tõmbama vee positiivseid osakesi ning see panebki veejuga oma 

suunda muutma. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

VEEKATSE SKITTLES KOMMIDEGA 
 

KATSEKS VAJALIK: 

 

• Skittles kommid 

• soe vesi 

• ühevärviline taldrik (soovitatavalt valge) 

 

JUHEND: 

Aseta kommid taldrikule ringikujuliselt. 

Hakka kommiringi keskele sooja vett lisama. Tee seda nii kaua, kuni vesi ulatub kõikide 

kommideni, kuid mitte neist kaugemale. 

Jälgi, kuidas värvid taldriku keskele „voolavad“. 

 

NB! Kommid värvivad vett, sest nad on tehtud vees hästi lahustuvatest ainetest. 

Värvid ei segune, sest taldrik ega vesi ei liigu, vaid kommid saavad „rahulikult“ lahustuda ning 

nendest tulev värv liigub kergeimat teed edasi. Nii kui vett natukenegi liigutada, segunevad 

värvid üsna ruttu ja tekib pruuni värvi vesi. 

 

 

 
 

 

 

LOODUSLIKUD VÄRVID 
 

 

KATSEKS VAJALIK: 

 

• punane kapsas 

• sibulakoored 

• mustsõstrad 

• astelpaju marjad 

• kuum vesi 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

JUHEND: 

Uuri ja mõtle, milliseid värve saab erinevatest marjadest, punasest kapsast ja sibulakoortest. 

Vala eelnimetatud asjadele kuum vesi peale. Oota ja jälgi, milliseks muutub vesi. 

 

NB! Punase kapsa vesi muutub siniseks, sibulakoore vesi beežiks, mustsõstra vesi roosaks, 

astelpaju vesi õrnalt oranžiks. Vanasti värvitigi lõnga erinevatest taimedest ja marjadest saadud 

vedelikega, tänapäeval võib neid looduslikke toiduvärve kasutada munade värvimiseks. 

Kasutades poest ostetud munavärve on oht, et muna läheb keetes katki ja see värv võib imbuda 

muna sisse, mis pole nii tervislik. Looduslike taimevärvidega seda ohtu pole. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

UJUVAD MANDARIINID 
 

KATSEKS VAJALIK: 

 

• vesi 

• kaks mandariini 

• läbipaistvat anumat 

 

JUHEND: 

Vala anum vett täis. 

Pane mõlemad mandariinid vette ning veendu, et mõlemad mandariinid ujuvad. 

Võta üks mandariin veest välja ning koori ära.  

Pane kooritud mandariin uuesti vette. Mis juhtub? 

 

NB! Miks vajub kooritud mandariin vee põhja, kuigi kaalub see ju koorega mandariinist 

vähem? Saladus peitub mandariini koore õhulisuses. Mandariini koores leidub palju väikeseid 

õhku täis kambrikesi, mis kokku on võimelised kogu mandariini ujutama. Kui aga koor 

eemaldada, eemaldame ka kõik need kambrikesed ning mandariin üksinda pole veest kergem, 

et pinnale ujuma jääda. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

PURSKKAEV 
 

KATSEKS VAJALIK: 

 

• veepudel joogikõrrega 

• õhupall 

• vesi 

 

JUHEND: 

Lõika veepudelisse väike sisselõige, kuhu pane joogikõrs. Ühenduskoht liimi kuuma liimiga 

kinni, et sealt vahelt vesi välja ei tuleks. 

Puhu õhupall õhku täis ja pane see veepudeli peale. 

 

NB! Õhupallis olev õhk surub pudelis oleva vee mööda joogikõrt välja tekitades sellega 

purskkaevu. 
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TALLINNA MEELESPEA LASTEAED 

KATSE SIDRUNI JA TOIDUVÄRVIGA 
 

KATSEKS VAJALIK: 

• sidrun 

• nõudepesuvahend 

• toiduvärvid 

• sooda 

JUHEND: 

Lõika sidrun pooleks ja tee puupulgaga süvendid. 

Pane sidruni peale toiduvärvi. 

Seejärel vala peale natuke nõudepesuvahendit, 2-3 tl soodat ja hakka segama. 

 

NB! Sidrunhape reageerib soodaga ja hakkab mullitama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


