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Lihtsaid praktilisi töid valgusest 

 

1. „Mängime teadlast“. Lapsed teevad teaduslikku meetodit järgides  lihtsa katse. 

Lasteaialastega viiakse tegevus läbi suuliselt. Kui lapsed oskavad kirjutada, siis võib katse käigu 

ja tulemused teadusliku meetodi kohaselt üles märkida, kuid see ei tohi saada peamiseks .  

Eesmärgiks on õpetada last uurima lähtuvalt uurimisküsimusest, enda hüpoteesi (arvamust 

vastuse kohta) püstitama ja kontrollima ning õppima teistele selgelt rääkima, mida ta tegi ning 

millistele järeldusteni jõudis. Suulise eneseväljendusoskuse  arendamine on selles eas tähtis. 

Aidake vajadusel juttu loogiliselt üles ehitad,  olulisele keskenduda ja õiget  sõnavara kasutada. 

Aidake lastel leida õiged sõnad ja asjalik toon, millega oma tegevust kirjeldada.  Sama kehtib 

ka teiste allpool kirjeldatud tegevuste puhul. 

 

Valguse peegeldumine 

Uurijate  nimed: Kuupäev: Kellaaeg: 

Kas foolium läigib ka pimedas? 

Mida teeme, et vastus leida? 

Enne katse tegemist arvame, et küsimuse vastus on: 

Katse tulemusena nägime. et  

See on nii sellepärast, et  

 

2. Valguse liikumine 

Võtke erinevaid esemeid ning vaadake, kas valgus paistab neist läbi või ei. 

 Kustutage toas valgus või tekitage tekkide abil laua alla pime koobas ning tehke samade esemetega 

uus katse. Kas oli neid, millest läbi paistvat valgust valges ei märganud? Millistest esemetest pääses 

valgus seetõttu läbi, et temas olid augud? Millistest esemetest pääses valgus seetõttu läbi, et 

materjal on läbipaistev? 

Esemeteks sobivad näiteks: läbipaistev plastikust joogiklaas või kile, erineva tihedusega koega 

riidetükid, puust või plastmassist mänguasjad, tualettpaber jm. 

3. Valguse liikumise mõjutamine 

Valguse liikumist saab mõjutada kolmel viisil: 

a) Takista valguse liikumist.  

Paiguta valgusallika ja enda vahele mingi ese.  

Kas näed varju? 

Kummal pool eset on vari? Kas valgusallika pool või sellest kaugemal? 
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Mis kujuga on  vari? 

Kust vari algab? 

Kuidas saad varju kuju muuta?  

(Suurematele: Õhtul paistab Päike madalamalt kui keskpäeval. Millal on varjud pikemad – 

kas keskpäeval või õhtul?) 

Mis juhtub kui asetad teise valgusallika eseme varjupoolele? 

Tekita oma vasaku käe vari ja joonista parema käega selle piirjoon (Vasakukäelised teevad 

vastupidi). Aseta käsi varju piirjoone sisse. Kas vari on käega ühesuurune või suurem?  

 

b) Muuda valguse liikumise suunda
1
. 

Selleks vajad peeglit või mõnda muud läikivat eset (näiteks CD). Ole ettevaatlik! Jälgi, et Sa 

ei suuna valgust ei endle ega teistele silma.  Ere valgus kahjustab nägemist! 

 

Vaadake end peeglist. Mis juhtub kui viite peegli endast kaugemale? Muudate kaldenurka? 

Mida peale enda veel näete? Püüdke luua olukord, kus igaüks näeb  peeglist kedagi teist, 

mitte ennast 

Suunake valgusallika valgus mõnele toas olevale esemele (mitte kunagi teise inimese 

näkku!!!) . Mis juhtub?  Proovige oma päikesejänkuga sõbra tekitatud päikesejänku kinni 

püüda. 

 

c) Murra valguskiir 

Valguskiir murdub kui siseneb õhust erineva tihedusega keskkonda. 

 

• Pange münt läbipaistmatust materjalist kausi põhja ja astuge sellest just nii palju 

eemale, et te münti enam ei näe. Seiske samas paigas ning paluge kellelgi aeglaselt 

kaussi vett valada. Münt ilmub nähtavale, sest valguskiired murdusid vees. 

• Võtke mingi toode, millel olev tekst on väga väike (näiteks küpsisepakk, millele on 

peenes kirjas märgitud koostisained). Proovige seda lugeda.  Valage 

silindrikujulisse siledast klaasist joogiklaasi vett ja asetage küpsisepaki ette. 

Proovige lugeda teksti läbi veeklaasi. Teksti on kergem lugeda, sest see tundub 

palju suuremana.   

• Tilgutage ajaleheteksstis mingile lühikesele sõnale tilk söögiõli ning hõõruge see 

ettevaatlikult paberisse.  Seejärel tilgutage sellele kohale tilk vett. Kui loete sõna 

läbi veetilga, tunduvad tähed suuremana. 

 

Valguse murdumist kasutatakse ära optikas – prillide, luupide jms valmistamisel. 

 

4. Valguse värvid 

 

Vajate klaasi, ca 2-3 cm laiuseid kohvifiltri või majapidamispaberi ribasid, vett ja vesivärve või 

vees lahustuva värviga viltpliiatseid ja vett. 

                                                             
1
 http://www.opticalres.com/optics_for_kids/kidoptx_p1.html 
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Võtke majapidamispaberi riba ja asetage see nii, et alumine ots ulatub klaasi põhja, ülemine on 

murtud ümber klaasi serva konksuks. Võtke riba klaasist välja. Valage klaasi põhja ca 2 cm vett. 

Värvige paberiribal ca 2 cm pikkune lõik.   

 

   

 

2,5 cm      2 cm 

Asetage pabeririba vette ning jälgige, mis juhtub kui paber vett imab. Värvitud alalt kõrgemale 

liikuv vesi on põhivärvide puhul ühevärviline, tuletatud värvide puhul on näha, milliste värvide 

segunemisel need on saadud. 

(vt. Nähka raamatust lugu vikerkaarest) 

 

5. Erinevat värvi valgus 

Vajate taskulampe, põhivärvides värvilist kilet või läbipaistvat plastikut. Võite konstrueerida 

katseteks laualambi ja karbi abil seadme, millega valgust uurida. Sobib selline laualamp, millelt saab 

kupli eemaldada ja katta pirn karbi või kastiga, mille nelja külge  on sisse lõigatud väike aknake, 

millest valgus välja pääseb. Selle seadmega on hõlbus uurida ka muud valgusega seonduvat – 

peegeldumist, valgust ja varju jms 

Proovige saada kilede abil erinevaid toone valgust. 

 

 


