S E E RAAMAT
TEEB
SINUST
TEADLASE
ILLUSTREERINUD HARRIET RUSSELL

Jah, just
sinust!

Teadlaseks saamiseks pole sul tarvis katseklaase, Bunseni lampe
ega keerulist masinavärki. Sa pead ainult maailma hoolikalt
VAATAMA, olema TÄHELEPANELIK ja muudkui KÜSIMA.
Kui sa õpid vaatama, siis märkad MUSTREID ja pisiasju,
mida sa enne ei näinud. Sa hakkad MÕTLEMA, miks
asjad on nii, nagu need on, ja leiad mõned võimalikud
vastused. Siis leiutad sa viisi, kuidas oma ideid
KATSETADA, ja niiviisi oledki korraga... teadlane!
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JOONISTA

-----------

ENNAST JA OMA
PARIMAT SÕPRA

Te olete Superteadlased, Lõõmava Uudishimu rüütlid!

TEE ISE:
Mõtle välja superteadlaste
riietus ja paar supertööriista.

Märgi üles oma supervõimed:
- ülim täpsus
- kustumatu uudishimu
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Nuputa välja ja joonista siia üks
superteadlase tööriist.
Mis sa arvad kõigi asjade mõõtmise laserist?
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ASJA
H A K K A SUVALISE
TIPPEKSPERDIKS

----------

Mul on
täitsa
suva!

TEE ISE:
1.

Vaata kodus ringi ja vali välja üks

täitsa suvaline asi.

2.

Joonista see siia lehele nii

täpselt, kui sa oskad:

Kirjuta eseme iga osa juurde sõna,

Kaha

mis seda täpsemalt kirjeldab.
Vars
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Läikiv

Kerge

Ära jõllita nii, et silmad punnis...

...parem kasuta
suurendusklaasi.

TEE ISE:

Pane kirja teaduslikud faktid:

Kõige KASUTUM fakt, mida

Kõige NALJAKAM nali, mida

ma selle asja kohta tean:

ma selle asja kohta tean:

Kuidas see asi lõhnab, kui ma

KOLM FAKTI, mida ma selle

seda NUUSUTAN:

asja kohta ei tea:
1.

Kõige RUMALAM viis seda

2.

asja kasutada:
3.
Mida minu asi teeb 10 AASTA
pärast:
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SUVALISE
KIRJUTA UURIMUS
ASJA KOHTA

---------

MEGAHOIATUS:
Kui sa lõhud asju, mis ei ole
sinu omad, teed sa katset
ainult ema ja isa kannatusega!

TEE ISE:
Vii oma suvalise asjaga läbi
teaduslikke katseid.
Mõtle välja, kuidas seda mõõta ja
katsetada ja pane tulemus siia kirja:

Kui raske see asi on?
...............................

Kui soe see on?
...........................

Kui kõrgele see põrkab, kui sa
lased sel maha kukkuda?
...............................

Kas see peegeldab?
JAH/EI

Kas see külmudes
muutub?
JAH/EI

10

TEE ISE:
Mõnikord ei ole võimalik
asju täpselt üle mõõta.
Kui sa oletad millegi suurust
või hulka ligikaudselt ja saad
tulemuse teada mitte mõõtmise,
vaid arvamise teel, tegeled sa hindamisega.

Joonista pööraseid viise hiiglaslike asjade suuruse hindamiseks:
Kui palju elevante mahuks

Mitu vihmavarju läheks

ära sinu majja...

vaja, et Vabadussammast
paduvihma eest kaitsta...
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TEE

----

JOOKSU PEALT
KATSEID ISEENDAGA

TEE ISE:
Jookse ümber kodu või pargi ja joonista sellele
leheküljele kõik liikuvad asjad, mida sa näed.
Ainuke reegel: sa pead jooksma ja joonistama
SAMAL AJAL!

MEGAHOIATUS:
Hoia silmad lahti, kui sa jooksed!
Vaata, et sa ei astuks peale kassidele
ja banaanikoortele ega tormaks otsa
inimestele ja laternapostidele...
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Kuidas liikumine sinu joonistamist mõjutab? Proovi joonistada
sirgjooni samal ajal, kui sa kõnnid, jooksed ja hüppad:

Sirgjoon kõndimise ajal:

Sirgjoon jooksmise ajal:

Sirgjoon hüppamise ajal:

KUIDAS SEE KÄIB
Jõud toimivad alati paarikaupa, seega on
igal jõul alati olemas vastujõud.
Kui sa kõnnid või jooksed, tõukab sinu jalg
end vastu maapinda, aga samal ajal tõukab
maapind jalale vastu. Mida tugevam on
allapoole mõjuv jõud, seda tugevam on ka
ülespoole suunatud vastujõud.

Vastujõud

Jõud
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