
 

          

HEUREKAN TEMPPUTEHDAS 
Tuntiehdotus Sähkö 

 
Kokonaisuus toteutettiin kuudesluokkalaisten kanssa. Tässä esimerkissä luokanopettaja, 

kuvaamataidon opettaja sekä fysiikan ja kemian opettaja tekivät yhteistyötä. 

 

Aikataulutus:   temppujen toteutus noin 1 h 

 pelin rakentaminen 2–4 h  

 

Tunnin kulku: 

1.Johdatus – poimikaa paperipaloja ilmapallolla. 

 

2. Keskustelua 
 aiheesta ja aiemmin tehdyistä tiedetempuista 

 sähköstä, mitä se on.  

 

3. Jaa tempun seurantalomake 

Miettikää pareittain/ryhmissä, mitä tulee tapahtumaan. 

Tehkää temppu. Jaa pareille/ryhmille vain ilmapallo ja juomatölkki, älä ohjeita. 

 

Vauhtia juomatölkkiin 

 

Tarvikkeet: ilmapallo, juomatölkki, nenäliina tai vastaava 

Tee näin: Puhalla ilmapalloon ilmaa ja solmi se kiinni. Hankaa nenäliinaa palloon. Pane tyhjä 

juomatölkki lattialle kyljelleen. Vie ilmapallo lähemmäs tölkkiä. Mitä tapahtuu? 

 

Miten temppu toimii? 

Kun hankaat ilmapalloa nenäliinalla, siihen syntyy negatiivinen varaus. Kun viet ilmapallon 

juomatölkin lähelle, metallin molekyylit reagoivat. Ulkopuoli saa positiivisen varauksen, ja tölkki 

liikkuu kohti ilmapalloa ja alkaa pyöriä.  

 

Vihje: Kokeile, saatko muita esineitä liikkumaan samalla tavalla.  

 

 

4. Tehkää yhteenveto tempusta. Kaikki ryhmät saavat esitellä temppunsa. Keskustelkaa eri 

ratkaisuista, kehitelkää ideoita – sellaisiakin, jotka eivät olisi toimineet käytännössä. 
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5. Näytä tiedetemppu oppilaille: 

 

Tanssivat kirput 

 

Tarvikkeet: ohut muovilevy, villalankaa, riisimuroja, kuivattuja yrttejä (timjamia, oreganoa jne.), 

neljä puupalikkaa, valkoista paperia 

 

Tee näin: Pane riisimurot ja yrtit valkoiselle paperille. Pane puupalikka muovilevyn kunkin kulman 

alle, niin että muovilevy nousee hieman irti alustasta. Hankaa lankakerällä muovilevyn yläpuolta. Mitä 

tapahtuu? 

 

Vihje: Kokeile jotakin muuta kevyttä materiaalia muovilevyn alla. 

 

Keskustelua 

 Mitä tapahtuu? Miksi?  

 Varaus, plus- ja miinusnavat 

 

Jatkakaa keskustelua ja ottakaa mukaan kytkin 

 Mihin sähköä voitaisiin nyt hyödyntää? 

 Mitä oppilaat ovat rakentaneet? 

 Aihetta voi johdatella myös pidemmälle… 

 

6. Kytkin, katso ohjeet tempusta Vilkkuva valo. 

Rakennetaan yksinkertaiset kytkimet, joita voi käyttää eri tarkoituksiin. Miten kytkin toimii? Mitä 

siihen voisi liittää, jotta se toimisi tietyllä tavalla? 

Kaikki ryhmät saavat tehdä kytkimen, joka kytketään lamppuun. Testatkaa, että temppu toimii. 

Keskustelkaa siitä, miten kytkin (suljettu virtapiiri) toimii. 

 
 7. Syventävä tehtävä: (2–4 h) 

Tämän jälkeen voitte miettiä yhdessä, kuinka kytkintä voisi hyödyntää seurapelissä. 

Mikä on pelin tarkoitus? 

Mitä toimintoja siinä pitäisi olla? 

Entä säännöt? 

Milloin pitää painaa, jotta valo syttyy ja miksi? Syttyykö valo, kun pelinappula tulee tiettyyn kohtaan? 

Reaktiotesti? Nopeimmin valoon reagoiva... 

Entä jos kytkimiä sijoitetaan eri paikkoihin? 

Kun alatte suunnitella peliä, on helpointa, että kytkin on erillisellä alustalla ja pelilauta tulee sen 

päälle. Näin kytkintä on helpompi käsitellä ja siirtää. 
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Miettikää pelin ulkoista toteutusta! 

Testatkaa peli ja järjestäkää turnaus, niin että kaikki ryhmät pääsevät osallistumaan kaikkiin peleihin. 

Mihin kaikkeen tällaista kytkintä voisi käyttää? 

 
 


