
 

          

HEUREKAN TEMPPUTEHDAS 
Tuntiehdotus Ääni 

 
Kakkosluokkalaisten kanssa työskenneltiin ääni teeman kanssa. 

 

Aikataulutus:  1 tunti tiedetemppujen tekemiseen 

  1 tunti omien soittimien rakentamiseen 

TARVIKKET: 

pilli, sakset, pahvihylsyjä, kumikäsineitä, pillejä, teippiä, tyhjiä pakkauksia, narua, puikkoja, kangasta, 

muovia, askartelumateriaaleja 

 

1. Puhukaa tiedetempuista yleisesti, jos oppilaat eivät ole niitä aiemmin tehneet, ja esittele 

tulevaa ääniaihetta. 

 

2. Näytä Määkivä lammas.  

 

Määkivä lammas 

 

Tarvikkeet: pahvimuki, 1 m villalankaa, märkä paperinen käsipyyhe 

Tee näin:  

Tee pieni reikä pahvimukin pohjaan. Pujota lanka reiästä ja tee solmu langan siihen päähän, joka jää 

mukin sisään. Ota märkä paperikäsipyyhe, taita se langan ympärille ja vedä. Pidä mukista kiinni 

toisella kädellä. Mitä tapahtuu? 

 

3. Keskustelkaa 

 
 siitä, mitä tapahtuu 

 siitä, mitä ääni on (näytä kuvia korvasta, käykää läpi, kuinka se toimii) 

 ääniaalloista 

 värähtelystä. 

 

4. Tehkää temppu, jonka kaikki saavat tehdä. 

 

Jaa kaikille pillit ja selitä, mitä ollaan tekemässä. Miksi ääni kuuluu tai ei kuulu? 

 

Pillipilli 

 

Tarvikkeet: pilli, sakset 



 

          

HEUREKAN TEMPPUTEHDAS 
Tee näin: 

Leikkaa pillin pää teräväksi kolmioksi leikkaamalla pala pois molemmista reunoista. Puhalla pilliin ja 

yritä saada aikaan ääni painamalla huulet kärkeä vasten. Leikkaa tämän jälkeen kaksi pientä viiltoa 

pilliin samaan tapaan kuin oikeissa puhallinsoittimissa. Älä tee rei'istä liian suuria. Miltä soitin 

kuulostaa? 

 

Vihje:  

Testaa erikokoisia reikiä. Peitä osa rei'istä sormilla ja kokeile erilaisia yhdistelmiä. 

Pyydä kaveria leikkaamaan pilliä vähä vähältä lyhyemmäksi samalla, kun puhallat. Mitä tapahtuu? 

 

Miten temppu toimii? 

Pilli muodostaa vain yhden äänen, joka syntyy puhaltaessasi pilliin ja pillin seinämien alkaessa 

värähdellä. Kun puhallus onnistuu, värinä tuntuu suussa ja tällöin kuuluu myös ääni. Samalla 

periaatteella toimivat monet puhallinsoittimet. 

 

5. Tehkää seuraavaksi  

 

Hanskofoni 

Kaikille jaetaan tarvikkeet. Työskennelkää pareittain, sillä tempussa tarvitsee teipata. Avusta 

teippauksessa tarvittaessa. 

 

Tarvikkeet: pahviputki (esim. talouspaperirulla), ohut kumikäsine, kestävää teippiä, pilli, sakset 

Tee näin: 

Teippaa kumikäsineen suu pahviputken toiseen päähän. Asettele se niin, että pystyt jännittämään 

kumikäsineen tiiviiksi ”kalvoksi” aukon suulle. Leikkaa pala etusormesta ja teippaa pilli siihen. Soita 

hanskofonia vetämällä pilliä taaksepäin putken suuntaisesti ja puhaltamalla pilliin. ”Kalvon” on oltava 

jännittyneenä pahviputken suulla. Voit käännellä kumikäsinettä niin, että siihen pääsee ilmaa – 

hanskofoni toimii kuin säkkipilli! 

Kokeile, kuinka soitin toimii. Hauskaa, eikö vain? 

 

6. Syventävä tehtävä: 

 

Rakentakaa omat soittimet 

Tutkikaa askartelutarvikkeita ja miettikää, mitä niistä voisi tehdä. – Omia soittimia! Voitte 

muodostaa oman orkesterin. 

Mitä pitäisi miettiä ja mitä soittimiin tarvitsee, jotta ne toimisivat? 

 Ilmaa, joka värähtelee jotakin vasten, kuten tölkkiä, onttoa putkea vasten… 

 jotakin, joka saa ilman liikkumaan. 
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