
VAROITUS
Ei sovellu alle 8-vuotiaille. Saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Sisältää 
terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Sisältää pieniä osia, jotka voidaan 
nielaista ja osissa on teräviä reunoja. Käsittele varoen. Lue käyttöohjeet 
ennen käytön aloittamista, noudata niitä ja säilytä ne tulevaa käyttöä 
varten. Kemikaalit eivät saa joutua kosketuksiin minkään kehon osan 
kanssa, etenkään suun ja silmien kanssa. Älä tee kokeita pienten lasten ja 
eläinten läheisyydessä. Pidä koepakkaus poissa alle 8-vuotiaiden lasten 
ulottuvilta. Pakkaus ei sisällä silmäsuojia koetta valvoville aikuisille. Tämä 
kuva on vain esimerkinomainen, jotkin osat tai värit voivat olla erilaisia. 
Säilytä nämä tiedot tulevaa käyttöä varten.
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Hakemisto

Kokeet
Koe 1. Natriumalginaattiliuos
Koe 2. Sininen veri
Koe 3. Hullu muovailuvaha
Koe 4. Hassu muovailuvaha
Koe 5. Kotitekoinen muovailuvaha
Koe 6. Hullu pallo
Koe 7. Pituushyppy

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, 
tallentaa hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tav-
alla sähköisesti, mekaanisesti, nauhoittamalla tai muulla tavalla ilman Sci-
ence4you Ltd:n kirjallista lupaa, tai nimenomaisesti lain sallimissa rajoissa, 
tai ehdoin sovittuna asianmukaisen jäljentämisoikeuksien järjestön kans-
sa. Tämän kirjan luvaton käyttö tai kirjan oikeuksien rikkominen oikeuttaa 
Science4you Ltd:n kohtuullisiin korvauksiin oikeudellisesti, ja ei sulje pois 
rikosoikeudellisia seuraamuksia niille, jotka ovat vastuussa tällaisista rik-
komuksista. 

1. painos, Science4you SA. 
Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta
Sisällön hallinta: Daniela Silva 
Kirjoittaja: Catarina Pires
Toinen kirjoittaja: Suzana Roque
Tieteellinen tarkastelu: Catarina Pires
Tarkistus: Catarina Pires ja Joana Gomes
Ulkoasu: Joana Gravata ja Sofia Teixeira

Kokeet

Materiaalit sisältyvät pakkaukseen.

Koe 1
Natriumalginaattiliuos

Natriumalginaatti on orgaaninen suola rus-
kolevästä (eli Macrocytis, Fucus, Laminaria 
ascophilum), jota esiintyy kylmissä merissä. 
Sen kemiallinen kaava on NaC6H7O6.

Se on usein valkoista jauhetta, mautonta, lä-
hes hajutonta ja vesiliukoista. Se on saostus-
aine ja mahdollistaa geelin muodostumisen.

Huomio tutkijat!
Voidaksesi tehdä kokeen 2 sinun pitää 
suorittaa ensin koe 1. Pidä hauskaa!

Natriumalgi
naattia

Natriumalgi-
naattiliuosta

Natriumalgi-
naattiliuosta

Mitä tarvitset:
• Natriumalginaattia
• Pullo natriumalginaattiliuosta
• Kuumaa vettä
• Muovilasta

Vaiheet:
1. Laita suojalasit ja -käsineet päälle.

2. Kaada puolet natriumalginaatista muovi-
lastan avulla 120 ml:n pulloon.
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solução dealginato de sódio

solução de
alginato de sódio

Natriumalgi-naattiliuosta

3. Peitä pullo, joka sisältää natriumalginaattia 
ja säilytä se lähellä jäljellä olevia materiaaleja, 
jotta voit tehdä tämän liuoksen uudelleen.

4. Täytä pullo lämpimällä 
vedellä kuvan osoittamal-
la tavalla (120 ml).

Huomio! Pyydä aikuisen 
apua, jotta et polta itseäsi.

Ehdotus: Avaa vesihana ennen kuin laitat 
pullon hanan alle.

5. Laita pulloon kansi ja ravistele vähintään 
20 minuuttia.

Ehdotus: Jos haluat 
odottaa, että natriumal-
ginaatti liukenee ko-
konaan, anna pullon 
seistä yön yli ja tee koe 
seuraavana päivänä.

6. Natriumalginaattiliuoksesi on 
valmis!

Huomaa: Koko kokeen ajan ra-
vista pulloa ennen käyttöä. 

Lämmintä vettä

Natriumalgi-
naattiliuosta

Natriumalgi-
naattiliuosta

Koe 2
Sininen veri

Mitä tarvitset:
• Pieni mittakuppi
• Pasteur-pipetit
• Sinistä elintarvikeväriä
• Maitoa
• Natriumalginaattiliuosta (koe 1)
• Puulasta

Vaiheet:

1. Laita suojalasit ja -käsineet päälle.

2. Lisää 10 ml natriumalginaattiliuosta pie-
neen mittakuppiin.

3. Täytä pipetti 6 ml:lla maitoa. Pyydä lupa 
käyttää maitoa.

4. Lisää hieman sinistä elintarvikeväriä ja se-
koita hyvin.

Maito 5ml

6ml
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5. Pidä sitä käsissäsi (aina käyttämällä suoja-
käsineitä). Pidä hauskaa!

TIESITKÖ...
...että tämän menettelyn nimi on yön yli? 
Tutkijat käyttävät sitälaboratoriokokeissa, 
kuten edistämään bakteeriviljelmiä. Ne 
laitetaan inkubaattoriin, jossa on tarvitta-
vat kasvuolosuhteet.
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Koe 3
Hullu muovailuvaha

Guarkumi on polysakkaridi, jota uutetaan 
kasvilajin Cyamoposis tetragonolobus endos-
permistä (siemenet), jota käytetään usein 
sakeuttamisaineena tai ravintokuituna. Jou-
tuessaan kosketuksiin veden kanssa guarku-
mi muodostaa erittäin viskoosisen geelin.

Mitä tarvitset:
• Iso mittakuppi
• Pieni mittakuppi
• Guarkumia
• Puulasta
• Punaista elintarvikeväriä
• Sinistä elintarvikeväriä
• Pasteur-pipetti
• Muovilasta
• Kuumaa vettä

Vaiheet:
1. Laita suojalasit ja -käsineet päälle.

2. Kaada pieneen mitta-
kuppiin 20 ml kuumaa 
vesijohtovettä. Siirrä vesi 
isoon kuppiin.

Huomio! Pyydä aikui-
sen apua, jotta et polta 
itseäsi.

Ehdotus: Avaa vesihana ennen kuin laitat ku-
pin hanan alle. 

3. Ota 1/3 guarkumista (vastaa kahta gram-
maa) muovilastalla. Lisää se isoon kuppiin, 
jossa on vettä. 

Guarkumia

Kuumaa 
vesijohtovettä

20ml

4. Lisää hieman punaista ja sinistä elintarvi-
keväriä.

5. Sekoita kaikki hyvin puulastalla.

6. Kun hullu muovailuvaha lakkaa tarttumasta 
kupin seinämiin, voit ottaa sen kupista. Tehdäk-
sesi niin varmista, että käsineet on puhdistettu 
perusteellisesti ja kastele kätesi puhtaalla, juok-
sevalla vedellä, jotta käsineet pysyvät märkinä.

Ehdotus: Jos huomaat, että taikina on liian 
rakeista, lisää hieman kuumaa vettä ja sekoi-
ta hyvin.

7. Vaivaa ja pyöritä hullua muovailuvahaa 
käsien välissä, kunnes se lakkaa tarttumasta.

8. Nyt voit poistaa käsineet ja pitää hauskaa 
hullun muovailuvahasi kanssa.

Huomio! Jos tunnet jonkinlaista ihoärsytystä, 
lopeta välittömästi muovailuvahan koskemi-
nen ja pese kädet runsaalla vedellä.
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Koe 4
Hassu muovailuvaha

Mitä tarvitset:
• Vettä
• Maissijauhoa
• Sinistä elintarvikeväriä
• Kulho tai astia
• Ruokalusikka
• Pieni mittakuppi
• Pasteur-pipetti

Vaiheet:
1. Laita 5 täyttä ruokalusikallista maissijau-
hoa kulhoon tai astiaan.

2. Mittaa pieneen mittakuppiin 25 ml vettä ja 
lisää se maissijauhoon.

3. Lisää pipetillä muutama tippa sinistä elin-
tarvikeväriä. Sekoita kaikki hyvin.

Hassu muovailuvahasi on valmista!

Katso, miten hassu muovailuvaha käyttäy-
tyy!

- Jos ravistelet sitä hitaasti, se käyttäytyy kuin 
neste.

- Jos kuitenkin lyöt taikinaa, siitä tulee kiin-
teää!

- Kovalla voimalla voit ehkä tehdä pienen pal-
lon.

- Jos pudotat sen, siitä tulee taas nestemäistä!

Selitys:
Tämä hassu muovailuvaha on ei-newtonilai-
nen fluidi, eli se on nestettä, jonka viskosi-
teetti vaihtelee riippuen siihen kohdistunees-
ta voimasta. Kun kohdistat siihen äkillistä 
voimaa, siitä tulee kiinteää, mutta jos päästät 
irti, siitä tulee taas nestemäistä. 

Koe 5
Kotitekoinen muovailuvaha

Huomio! Vaikka käyttämäsi materiaalit ovat 
melko yleisiä keittiössä ja ruoanlaitossa, et 
voi syödä tieteellisiä kokeitasi.

Menetelmä 1

Mitä tarvitset:
• Kulho tai astia 
• Kuppi
• Ruokalusikka
• Kakkujauhoja
• Elintarvikeväriä
• Vettä
• Öljyä
• Pasteur-pipetti

Vaiheet:
1. Kaada noin 125 ml vettä kuppiin. 

2. Lisää siihen vähän elintarvikeväriä, kunnes 
olet tyytyväinen väriin (taikinan väri on hie-
man vaaleampi kuin veden ja elintarvikevärin 
seoksen väri).

3. Laita astiaan (tai kulhoon) 10 rkl jauhoa ja 
lisää sitten 2 ruokalusikallista öljyä.

Valmistaudu ja ryhdy hommiin, koska sinun 
pitää laittaa kädet jauhoon.

4. Lisää vettä vähitellen (tarvittaessa 
pyydä aikuisen apua) ja sekoita jauhon ja ve-
den seosta. 

5. Alussa se näyttää taikinalta, joka tarttuu kä-
siisi, mutta se ei haittaa, se lakkaa tarttumasta.

6. Kun taikina on valmista, voit tehdä pienen 
pallon käsilläsi, eikä se tartu enää sormiin. Jos 
se tarttuu yhä, laita käsiisi ruokalusikallinen 
jauhoa ja hiero käsiäsi yhteen päästäksesi 
eroon lopusta muovailuvahasta.
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Menetelmä 2

Mitä tarvitset:
• Kulho tai astia
• Pieni pannu
• Metalliruokalusikka
• Kakkujauhoa
• Hyytelöjauhetta (pussillinen), se voi olla mitä 
tahansa makua
• Vettä
• Öljyä
• Kuppi

Vaiheet:
1. Kaada noin 125 ml vettä kuppiin. 

2. Laita pannuun 10 ruokalusikallista jauhoa. 

3. Lisää hyytelöjauhepussi pannuun. 

4. Lisää 2 ruokalusikallista öljyä.

5. Lisää vettä vähän kerrallaan ja sekoita me-
tallilusikalla.

6. Pyydä aikuista lämmittämään pannua mie-
dolla lämmöllä ja jatka veden lisäämistä ja 
sekoittamista, kunnes kaikki ainekset on yh-
distetty ja ne muuttuvat tahnaksi.

7. Hyytelön väri alkaa näkyä samalla kun se-
osta kuumennetaan pannulla.

Huomaa: Taikina on 
säilytettävä suljetussa 
laatikossa tai pussissa, 
jotta se säilyy pidem-
pään. Jos jätät taikinan 
peittämättä, se on alt-
tiimpi vahingoille. 

Koe 6
Hullu pallo

Mitä tarvitset:
• Pieni mittakuppi
• Keltaista elintarvikeväriä
• Punaista elintarvikeväriä
• Puulasta
• Pieni, suljettava muovipussi
• Pasteur-pipettejä
• Kuumaa vettä
• Guarkumia

Vaiheet:
1. Laita suojalasit ja -käsineet päälle.

2. Lisää hieman kumpaakin elintarvikeväriä 
pieneen mittakuppiin.

3. Lisää 15 ml kuumaa vesi-
johtovettä. Huomio! Pyydä 
aikuisen apua, jotta et polta 
itseäsi.

15ml

Kuumaa 
vesijohtovettä

Ehdotus: Avaa vesihana 
ennen kuin laitat kupin 
hanan alle.

4. Lisää noin 1/3 guarku-
mista pieneen mittakuppiin.

5. Toista vaiheet 5 ja 6 kokeesta 3.

6. Muotoile seos palloksi.

7. Kokeile hullua 
pomppivaa palloa 
heittämällä sitä   puh-
taita ja sileitä pintoja 
vasten. Ole varovai-
nen! Älä heitä sitä 
lattialle, tai kaikki pöly ja lika tarttuvat siihen.

8. Säilytä pomppiva pallosi pienessä, suljetta-
vassa muovipussissa. Varmista, että muovipus-
si on täysin suljettu, joten ilma ei pääse siitä 
läpi.
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Koe 7
Pituushyppy

Mitä tarvitset:
• Hullu pallo (koe 6)
• Mittanauha
• Paperiarkki

Voittaja on pelaaja, joka saavuttaa pomppi-
valla pallolla suurimman etäisyyden.

Tarvitset 2 avustajaa. Toinen avustaja on 
tuomari, ja toinen käyttää mittanauhaa kir-
jatakseen pomppivalla pallolla saavutetun 
etäisyyden.

Pelikentän valmistelu:
1. Luo oma lähtöpiste! Kirjoita paperille "Läh-
töpiste". 

2. Aseta lähtöpiste lattialle tai pöydälle. Peli-
pinnan pitäisi olla tarpeeksi kova.

3. Aseta mittanauha kohtisuoraan alkupistee-
seen.

Pelin säännöt:
- Jokainen pelaaja käyttää hullua palloa 3 ker-
taa saavuttaakseen mahdollisimman suuren 
etäisyyden.

- Pelaaja asettuu 100 cm:n (39,4 in) päähän 
lähtöpisteestä. 

- Pelaaja heittää pallon siten, että se osuu en-
sin lattialla olevaan lähtöpisteeseen kuvan 

osoittamalla tavalla.
- Tuomarin on varmennettava suori-
tus. Eli suoritus on hyväksytty vain, jos 
pallo osuu lähtöpisteeseen. Jos pallo 
osuu hieman lähtöpisteen ulkopuolelle, 
suoritus ei kelpaa.

- Etäisyyden kirjaamisesta vastaavan avustajan 
on kiinnitettävä huomiota siihen, mihin pallo 
osuu seuraavaksi (osuttuaan lähtöpisteeseen), 
ja kirjattava pituus mittanauhan kanssa. Etäi-
syys tulisi mitata lähtöpisteestä siihen pistee-
seen, johon pallo osuu toisen kerran.

- Toista tämä joka kerta kun pelaaja heittää 
pallon (jokainen pelaaja saa heittää korkein-
taan 3 kertaa).

- Kirjataksesi tuloksia helposti sinun kannattaa 
tehdä seuraavan kaltainen kirjaustaulukko:

Pituushyppy

Pelaaja

1

2

3

Heitto 3Heitto 1

in 
(cm)

in 
(cm)

in 
(cm)

in 
(cm)

in 
(cm)

in 
(cm)

in 
(cm)

in 
(cm)

in 
(cm)

Heitto 2
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