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Projekti kohta 

„STIMULATSOON“ on ülipõnev Euroopa Liidu projekt, mille eesmärk on näidata, kui tähtis roll 

on meie igapäevaelus kõrgtehnoloogilistel materjalidel. Kõrgtehnoloogilised materjalid on meie 

liitlased jätkusuutliku tuleviku loomisel ja see on meie peasõnum, mida püüame edastada 

veebisaidi, dokumentaalfilmi ja lühifilmide, interaktiivse arvutimängu ning õppematerjalide 

kaudu 23 Euroopa keeles. Tutvuda saab kõrgtehnoloogiliste materjalide rolliga sellistes 

valdkondades, nagu tervishoid, keskkond, tehnoloogia, innovatsioon, energia jpt. 

 

Gümnaasiumidele õppematerjale pakkudes loodame tekitada noortes huvi tuleviku ja 

kaasaegsete materjalide kasutusvõimaluste vastu. Samuti loodame, et esiletoodud teadlaste ja 

disainerite kirg innustab noori valima teaduse ja tehnoloogiaga seotud õpingud või karjääri.  

 

Materjalide kasutamine 
See õppekogumik on koostatud projekti „Stimulatsioon” osana ja seda saab kasutada koos 

teiste olemasolevate materjalidega. Tegevused põhinevad dokumentaalfilmi „Materjalide 

salaelu” lühifilmidel ja teabel, mis on toodud Materials Future veebisaidil 

(www.materialsfuture.eu/ee/).  

 
Kogumik on jagatud kolme ossa: esimeses on tegevused, kus tutvustatakse kõrgtehnoloogilisi 

materjale, teises kirjeldatakse kaasaegsete materjalide liike ja kolmandas osas otsitakse viise, 

kuidas õpilased saaksid ise osaleda. Kogumiku osad ja tegevused on kirjutatud sellisel viisil, et 

neid saab läbi töötada kas algusest lõpuni või siis valikuliselt. Vajaduse korral saab kasutada 

lisatud töölehti ja märkusi õpetajale. See kogumik viitab loole „Maxi ja Lily seiklused“ ning 

mängule „Materjalikütt“. Neile mõlemale on veebisaidilt juurdepääs.  

 

Kogumik on mõeldud õpilastele vanuses 14–17 aastat. Kuna see peab sobima kasutamiseks 

erinevates ELi riikides, siis ei ole kogumik seotud konkreetsete õppekavadega. Küll on aga 

siinsed tegevused seotud teaduse ja tehnoloogia, kunsti ja disaini ning jätkusuutlikkuse 

õppeteemadega. 

 
Teinud läbi kõik kogumiku tegevused, õpilased: 

 mõistavad, mis on kõrgtehnoloogilised materjalid, ja tunnevad nende liike; 

 mõistavad kõrgtehnoloogiliste materjalide tähtsust ning potentsiaali seoses 
jätkusuutliku tulevikuga; 

 teavad, mis ootab ees neid, kes teaduse valdkonnas tööle või õppima asuvad.  

 

 

http://www.materialsfuture.eu/ee/
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1 osa. Vajadus kõrgtehnoloogiliste materjalide järele 

Need tegevused aitavad õpilastel mõista meie planeedi ressursside kasutamise praegust 

olukorda ja piiranguid. Õpilastele tutvustatakse kõrgtehnoloogiliste materjalide maailma.  

 

Pärast neid tegevusi on õpilased võimelised:  

 uurima meie planeedi ressursside piiranguid ja võimalusi 

 mõistma, mis on järjepidevus 

 selgitama, mis on kõrgtehnoloogiline materjal 

 

Vahendid: 

 tööleht 1 

 võrguühendus 

 

Tegevus 1 | Arutelu jätkusuutlikkuse teemal (20 min) 

(Teema tutvustus) Jätkusuutlikkus on seotud vajadusega rahuldada tänaseid vajadusi nii, et ka 

tulevased põlvkonnad saaksid võimaluse oma vajadusi rahuldada. Oleme pikka aega kasutanud 

taastuvaid taimseid materjale, nagu puit, puuvill ja kumm. Möödunud sajandil kasutasime neid 

aga sellises tempos, et loomad ja taimed ei tule enam piisaval hulgal juurdekasvu tootmisega 

ise toime (ülepüük!). Samuti oleme üha enam muutunud sõltuvaks ressurssidest, nagu kivisüsi, 

nafta ja gaas, ning nende varusid kiires tempos vähendanud. Õli on kasutatud mitte ainult 

kütusena, vaid ka toormaterjalina, et luua tooteid, nagu plastmass, värvained, ravimid, tekstiil 

ja tekstiilitooted. Teadlaste jaoks on väljakutse leida võimalusi,  loomaks tooteid, mille 

valmistamiseks kasutataks säästvat energiat ja ressursse tõhusalt. See on hea teema, millel 

arutleda. 

 

(Tegevus) Küsige õpilastelt nende arvamust all toodud kolme väite kohta. Seejärel jagage 

õpilased rühmadesse ja paluge neil teemat lähemalt uurida ja arutada. Kui õpilastele see teema 

meeldib, siis saate teha hääletusi ja isegi tegevusplaane.  

1 Taastuvate energiaallikate eelised kaaluvad miinused üles. 

2 Kilekotid tuleks keelustada. 

3 Peame muutma oma eluviisi, et säilitada planeeti tulevastele põlvedele. 

 

Arutlege sellistel teemadel nagu, miks on plast nii levinud materjal, miks on plast probleemne, 

milliseid tootmise ning jäätmete kõrvaldamise meetodeid kasutatakse materjalide tootmisel, 

mõjud keskkonnale ja loomadele, töökohad ja maakasutus, praegu kasutatavad materjalid ja 

energiaallikad ning millised on alternatiivid. 
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Tegevus 2 | Tehnoloogiate arendamine (40 min) 

(Teema tutvustus) Tänapäeval sõltub paljudes valdkondades ja rakendustes enam kui 70% 

kõikidest tehnilistest uuendustest kas otseselt või kaudselt kõrgtehnoloogiliste materjalide 

väljatöötamisest. Inimesed kipuvad kõrgtehnoloogiliste materjalide tähtsust meie igapäevaelus 

alahindama, kuna nende tähelepanu on pööratud pigem lõpptootele kui nende aluseks olevate 

materjalide tehnoloogia väärtustamisele. Inimesed ei tea, et enamik tehnoloogilisi tooteid, 

mida nad tänapäeval kasutavad, on olemas tänu funktsionaalsete materjalide omaduste 

pidevale täiustamisele. 

 

(Tegevus). Laske õpilastel uurida, kuidas tehnoloogia ja teadus on parendanud materjale, mida 

tarbeesemete valmistamiseks kasutatakse. Las iga õpilane valib ühe igapäevaelus kasutatava 

eseme (nt pliit, külmkapp, laud, arvuti, mänguasjad jne). Nad peaksid uurima, milline nägi see 

ese välja pärast leiutamist ja milliseid materjale selle valmistamisel kasutati. Seejärel peaksid 

nad vaatama, kuidas seda eset on arendatud ja täiustatud. Kuidas on arenenud tehnoloogiad, 

mida nende valmistamisel on kasutatud? Kuidas on materjale parendatud? Laske õpilastel 

kirjutada lühike referaat või esitada oma tähelepanekud kodutööna.  

 

Tegevus 3 | Kõrgtehnoloogiliste materjalide ülevaade (20 min) 
(Teema tutvustus) Ressursside jätkusuutlikul ja tõhusal kasutamisel on meil veel palju 

arenguruumi ja nii jätkavadki teadlased uute ja uuenduslike materjalide uurimist ja arendamist. 

Projekt „Stimulatsioon” keskendub meie igapäevaelus kasutatavate kõrgtehnoloogiliste mater-

jalide tähtsusest teavitamisele. Nagu ütlevad Max ja Lily: „... kõik need kõrgtehnoloogilised 

materjalid, mis on meid ümbritsevat maailma kujundanud ja seda kiiremaks, tugevamaks, 

odavamaks ja tõhusamaks teinud. Lisaks seda ka tervemaks ja jätkusuutlikumaks muutnud.“ 

 

Paluge, et õpilased defineeriksid kõrgtehnoloogiliste materjalide mõiste ja tooks näiteid. 

Kirjutage kõik ettepanekud tahvlile. Seejärel selgitage, et kõrgtehnoloogilised materjalid on: 

„supermaterjalid; need on materjalid, mille üks omadus on väga tugev.“ Need võivad olla täiesti 

uued või muudetud olemasolevad materjalid. Teatud eesliited näitavad, et tegemist on 

kõrgtehnoloogilise materjaliga: üli-, ultra-, super- ja nano-. Ultrakõvad, ülijuhtivad, 

superhüdrofoobsed (tugevalt vett tõrjuvad) materjalid või nanoosakesed ja nanotorud. 

Materjale, mis jäljendavad loodust (biomimikri) või mäletavad konkreetset kuju (kujumäluga 

sulam), loetakse samuti kõrgtehnoloogilisteks materjalideks.  

 

(Tegevus) Kogumiku 2. osas vaatlevad õpilased üksikasjalikult mitmesuguseid materjale ja 

nende rakendusi. Sissejuhatuseks jagage laiali tööleht 1 ja laske õpilastel leida Materials Future 

veebisaidil (www.materialsfuture.eu/ee/leer/entsuklopeedia/) olevast entsüklopeediast õige 

kirjeldus.  

http://www.materialsfuture.eu/ee/leer/entsuklopeedia/
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2. osa. Kõrgtehnoloogiliste materjalide roll 

Kogumiku selle osa tegevused tutvustavad õpilastele kõrgtehnoloogiliste materjalide rolli 

tipptasemel tehnoloogiates ja võimaldavad neil materjalide võimalusi lähemalt uurida.  

 

Pärast neid tegevusi on õpilased: 

 tutvunud kuut liiki materjalide ja nende rakendustega 

 mõistnud kõrgtehnoloogiliste materjalide tähtsust seoses jätkusuutliku tulevikuga 

 püüdnud ette kujutada, kuidas need materjalid aitaks luua jätkusuutlikku tulevikku 

 

Vahendid: 

 töölehed 2–5 

 lühifilmid 1–6 (www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/)  

 võrguühendus 

 

1 | Päikeseenergia 

 

Tegevus 1 | Päikeseenergia tutvustus (40 min) 

(Teema tutvustus) Lily defineerib päikesepatareid: „... päikesepatarei on seade, mis neelab 

päikesevalgust ja teisendab selle elektrienergiaks, mida saab kasutada kas otseselt (näiteks 

lampi põlema pannes) või patareidesse ladustades.“ 

Täpsemalt saate lugeda veebisaidil toodud Maxi ja Lily loost „Tuledelinn“. 

 

(Selgitus) Selles tegevuses uurivad õpilased seda, kuidas päikesepatareid töötavad, ja proovivad 

neid ise teha. Ühte päikesevalguse elektriks muutmise tehnoloogiat  nimetatakse päikese 

fotogalvaanikaks. Sõna fotogalvaanika (inglise keeles photovoltaics) tuleneb Kreeka sõnast 

„foto”, mis tähendab valgust, ja sõnast „volt”, mis viitab Itaalia elektriteaduse teerajajale 

Alessandro Voltale. Need on samad musta värvi päikesepaneelid, mida õpilased on tõenäoliselt 

varem näinud, ja võib-olla kasutab neid isegi teie kool. Võite neile ka fotot näidata. 

Päikesepatareid töötavad põhimõttel, et nad neelavad päikesepaneelil asuvate pooljuhtide abil 

päikesest kiirgavaid footoneid (väikesed energiapaketid). Päikesepaneel koosneb erinevatest 

rakkudest. Footonid tabavad rakke ja tekitavad elektrivoolu, mis edastatakse nende külge 

ühendatud juhtmete kaudu. Mida rohkem rakke, seda tõhusamad need on ja seda rohkem saab 

ka elektrit luua.  

 

(Tegevus) Aidake õpilastel mõista, kuidas päikesepaneelid töötavad, ja laske neil 

eksperimenteerida. Veebis leidub palju eksperimentide näiteid ja tööleht 2 esitab kolm lihtsat 

eksperimenti, mida õpilased saavad päikeseenergia uurimiseks teha. 

http://www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/
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Tegevus 2 | Orgaanilised päikesepatareid (30–60 min) 

(Tegevus) Jagage laiali tööleht 3 ja laske õpilastel küsimustega tutvuda. Näidake neile 

päikeseenergia kohta käivat lühifilmi (www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/) 

ja las nad vastavad küsimustele. Tõenäoliselt peavad nad seda lühifilmi vaatama rohkem kui 

ühe korra. Vastused küsimustele on toodud märkustes õpetajale 1. 

(Tegevus) Veebis leidub mitmeid üksikasjalikke juhiseid, kuidas käepärastest materjalidest, 

nagu vaarikad ja mustikad, saab ise Grätzeli rakku luua. Solar Sparki veebisaidil on toodud paar 

väga head näidet: www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-

experiments. Sealt leiate juhiseid, märkuseid õpetajale, vajalike vahendite loetelu ning tervise ja 

ohutusega seotud näpunäiteid. Eksperimendiks kulub umbes 45–60 minutit. Neil on ka 

eksperiment, mis tutvustab, kuidas Grätzeli rakkudes kasutatav värvaine töötab.  

 

 

http://www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2 | Bioonilised kehad 
 

Tegevus 1 | Bioonika (20 min) 

(Tegevus) Alustuseks küsige õpilastelt, kas nad teavad, mida bioonika tähendab. Koguge nende 

ideed kokku ja selgitage seejärel, et bioonika tähendab „normaalset bioloogilist võimekust või 

vastupidavust, mida on elektrooniliste või elektromehaaniliste seadmetega parendatud või 

jäljendatud.“ Bioonika on teaduse valdkond, kus teadlased teevad tööd selle nimel, et aidata 

puuetega inimesi, luues neile keerulisi bioonilisi kehaosi. Nüüd laske õpilastel vaadata lühifilmi 

(2. lühifilm saidil www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/). Selles arutlevad 

teadlased selle üle, kuidas parandada bioonilise käe funktsioone läbi osseointegratsiooni, mis 

tähendab elava luu ja kunstliku implantaadi ühendamist. Pärast filmi vaatamist arutage 

järgmistel teemadel. 

 

1. Milliseid võimalusi pakub osseointegratsioon bioonilisi kehaosasid vajavatele 

amputeeritud jäsemetega inimestele? (Nad saavad tagasi oma sensoorsed võimed, 

saavad taas tunda, kas ese on ümmargune, kõva või pehme.) 

2. Millised eetilised küsimused võivad tekkida seoses biooniliste parendustega?       

(Näiteks: kellel on õigus saada implantaat või selliste funktsioonide lisamine organismi, 

mida normaalne keha teha ei saa.) 

 

Tegevus 2 | Sensoorsete võimete kogemine (15 min) 

(Tegevus) Milline oleks tunne, kui sõrmedes ja kätes poleks aistinguid? Laske seda õpilastel 

endil kogeda. Andke neile ülesanne, mis kasutab nende häid motoorseid oskusi, nagu 

kingapaelte sidumine või objektide maast üles võtmine. Esmalt laske neil ülesanne täita nii, 

nagu nad seda tavaliselt teevad. Seejärel pange õpilaste sõrmeotstele ohatise või 

päikesepõletuse leevendamiseks mõeldud kreemi, millel on tuimastav toime. Las nad kordavad 

ülesannet. Kas nad märkasid erinevust?  
 

Tegevus 3 | Biooniliste organite ajatelg (40 min) 

(Tegevus) Edukalt või vähem edukalt on kirurgid kehaosi proteeside vastu vahetanud juba 

tuhandeid aastaid (mõelge puujalale). Suuri edusamme tehti bioonikas eelmisel sajandil. Laske 

õpilastel selle kohta veebist materjali otsida ja luua ajatelg. Soovitage neil vaadata biooniliste 

silmade, kõrvade, jalgade, käte ja käelabade kohta, aga samuti maksa ja südame kohta. Võite 

neile ajatelje alguskuupäeva ette anda või lasta neil see ise valida.  

 
Tegevus 4 | Kujunda ise biooniline kehaosa (30 min) 
(Tegevus) Laske õpilastel väikestes rühmades (3–4 õpilast) töötades ise biooniline kehaosa 

kujundada. Las iga grupp valib endale organi või kehaosa ja uurib veebist selle kõikide 

http://www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/
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funktsioonide kohta. Mida peab biooniline asendus olema suuteline tegema? Teise võimalusena 

määrake igale rühmale kindel kehaosa, nii et klass saaks kokku terve bioonilise inimkeha.  
 

3 | Looduse jäljendamine  

 

Tegevus 1 | Värvide nägemine (30 min) 

(Teema tutvustus) Meie silmad on hämmastavad organid, millega saame näha nii kaugel kui ka 

lähedal olevaid objekte, tajuda sügavust ja eristada värve. Aga kuidas me erinevaid värve 

näeme? Laske õpilastel uurida ja vastata järgmistele küsimustele. 

1. Kuidas me värve tajume? Laske õpilastel teha visand.  

2. Mida tähendab termin „nähtav spekter“? Millist seitset erinevat värvi me selles spektris 

eristame? 

3. Mis muudab inimese värvipimedaks? 

4. Otsi või tee ise lihtne eksperiment, mis näitaks, kuidas me värvi tajume. Veebis leidub 

palju näiteid. Laske õpilastel üksteise eksperimente proovida. 

Tegevus 2 | Struktuurne värvus (30–40 min) 

(Teema tutvustus) Lily selgituste järgi peegeldavad teatud taimed, loomad ja materjalid valgust 

sellisel viisil, et me näeme neid värvilisena, kuigi tegelikult nad ei ole värvilised, nagu näiteks 

paabulinnu suled. Materjali pind koosneb tillukestest joontest, mis on paigutatud selliselt, et 

need peegeldavad tagasi ainult teatud valgusesagedusi, näiteks ainult sinist või punast.   

Täpsemalt saate lugeda veebisaidil olevast Maxi ja Lily loost „Struktuurne värvus“.  

 

(Tegevus) Laske õpilastel vaadata looduse jäljendamise kohta käivat lühifilmi (3. lühifilm 

veebisaidil www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/). Jagage klass väikesteks 

gruppideks ja jagage laiali tööleht 4. Tagage õpilastele võrguühendus, et nad saaksid otsida 

struktuurse värvusega seonduvaid termineid. Julgustage neid selgitusi oma sõnadega 

sõnastama. Vastused on toodud märkustes õpetajale 2.  

(Tegevus) Asja uurides leiavad õpilased, et paljude lindude ja liblikate värvilised suled ja tiivad 

on tingitud struktuurse värvuse optilisest efektist. Oleks hea, kui õpilased näeksid ka ise neid 

värve. Neil on selleks võimalus: struktuurset värvust on kasutatud Euro rahatähtede 

hologrammides. Laske õpilastel rahatäht kooli kaasa võtta, et seda lähemalt uurida. Mida nad 

erinevate rahatähtede hologrammidel märkavad? 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/
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4 | 3D-PRINTIMINE 

Tegevus 1 | Mis on 3D-printimine? (15 min) 

(Kodutöö) Enne selle peatükiga alustamist laske õpilastel leida veebist sellekohane artikkel. 
Ärgitage neid otsima artiklit selle kohta, mida 3D-trükkimine endast kujutab ja kus seda 
kasutatakse. Las nad valmistavad eelnevalt selle teema kohta ette paar küsimust.  
Üks Maxi ja Lily lugu räägib kõrgtehnoloogilistest materjalidest ja 3D-printimisest. Seda saab 
veebisaidilt lugeda.  
 
(Tegevus) Arutlege klassis teemal, mida õpilased 3D-printimise kohta leidsid. Kuidas see 
töötab? Kus seda kasutatakse? Milline on selle potentsiaal? Millised on selle piirangud? Koguge 
õpilaste ideed kokku ja kirjutage need tahvlile. Vaadake 3D-printimise kohta käivat lühifilmi 
(5. lühifilm veebisaidil www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/). Selles uurib 

viiulivalmistaja, kuidas 3D-printimise abil viiulit trükkida: kas tal õnnestuks trükkida viiul, mis 
kõlaks sama hästi kui puidust valmistatud viiul. 

Kas on veel küsimusi, millele ei saa kogutud teabe põhjal veel vastata? Sellisel juhul laske 
õpilastel teha täiendavaid uuringuid. Õpetajale: 3D-printimise mõiste leiate entsüklopeediast, 
mis asub aadressil www.materialsfuture.eu/ee/leer/entsuklopeedia/. Printimiseks kasutatakse 
plasti, keraamilisi materjale, metalli, vaiku ja teisi materjale. 3D-printimiseks on erinevad viise ja 
tehnoloogiaid. 3D-printimine on toonud põhjaliku pöörde prototüüpimises, seda on kasutatud 
meditsiinis ja bioloogias, kosmoses, kunstis ning selle abil on valmistatud tarbeesemeid.  

 

Tegevus 2 | Tee ise 3D-mudel (varieeruv aeg) 

(Tegevus) Siin peavad õpilased oma 3D-mudeli looma. Kui teil on koolis 3D-printer või teil on 

sellele juurdepääs, siis laske õpilastel oma mudel välja printida. Kui see võimalus puudub, siis 

saavad õpilased oma mudeli paberile joonistada või luua see arvutis. Õpilased võivad 3D-mudeli 

loomiseks kasutada ka eseme fotot. Internetist saab tasuta tarkvara, et luua 3D-printimise faile. 

Teie kool peaks uurima 3D-printeri ostmise võimalust, sest need on muutunud tasku-

kohasemaks. Veebisaitidelt, nagu www.myminifactory.com leiab juhiseid ja näiteid 3D-

printimise kohta. Õpilased peaksid meeles pidama, et nende ese peaks olema printimiseks 

piisavalt lihtne, ja kaaluma trükkimiseks kasutatavaid võimalikke materjale.  

Ärgitage õpilasi mõtlema välja tõeliselt põnevaid kõrgtehnoloogilisi materjale kasutavaid 3D-

printimise ideid ja välja töötama uuenduslikke esemeid. Mida nad saaksid printida, kui 

kasutaksid elavaid rakke?  

http://www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/
http://www.materialsfuture.eu/ee/leer/entsuklopeedia/
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5 | Nanomaterjalid 

 

Tegevus 1 | Nanost gigani  (10 min) 

(Tegevus) Mida tähendab eesliide „nano”? Jagage laiali tööleht 6 ja laske õpilastel tabelis 

lüngad täita. Millise arvu võrra iga pikkus väheneb, kui lähete mööda ühikuid allapoole? Vastus: 

1000 korda. 

Tegevus 2 | Nanoosakesed (30 min) 

(Teema tutvustus) Nanomaterjalid on materjalid, millel on vähemalt üks 1–100 nanomeetri 

suurune mõõde (kõrgus, laius, pikkus, paksus ja läbimõõt).  Nanoosakesed on liiga väikesed, et 

neid võiks näha isegi optilise mikroskoobiga. Nad ei käitu enam nagu massilised materjalid 

(seega erinevad hõbeda nanoosakeste omadused hõbeda omadustest). Nende üliväike suurus 

tähendab seda, et neil on suurem suhteline pindala kui teistel materjalidel, ja see võib omadusi 

muuta või parandada, näiteks suurendada tugevust ja elektrilisi omadusi või reaktsioonivõimet. 

Nanomaterjalide näiteid: vulkaaniline tuhk, grafeen, kvantumitäpid, metalli ja metallioksiidide 

nanoosakesed, süsiniknanotorud, fullereenid jne.  

(Tegevus) Selles tegevuses uurivad õpilased seda, kuidas ja kus nanomaterjale juba kasutatakse. 

Õpilased peaksid leidma rakendusi tekstiilide ja elektroonika, päikesekreemi, kattematerjalide, 

tööriistade, meditsiini jne valdkonnas. Mõned näited: sokkidel kasutatav antibakteriaalne kate, 

tugevdatud tööriistad ja UV-kaitse. Nanomaterjalide kasutamine on ka mõnevõrra vastuoluline 

– küsige õpilastelt, miks. 
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Tegevus 3 | Grafeen (20 min) 

(Teema tutvustus) Grafeen on näide nanomaterjalist, nimelt nanolehest, mis tähendab, et see 

on maailma kõige õhem materjal paksusega ainult üks aatom (umbes 0,34 nm). See materjal 

põhineb süsinikuaatomil ja on tegelikult äärmiselt õhuke tavalise süsiniku helves. Kvaliteetne 

grafeen on tugev, kerge, peaaegu läbipaistev ja suurepärane soojus- ja elektrijuht. Tema 

unikaalsed omadused võivad aidata teha suuri edusamme sellistes valdkondades, nagu 

elektroonika ja muud tehnoloogiad. Näiteks kujutletav 1 m² grafeenist tehtud häll kaalub 

vähem kui 1 mg, kuid hoiaks kindlalt vastsündinud lapsukest. 

Õpilased võivad grafeeni kohta lähemalt lugeda Maxi ja Lily loost veebisaidil.  

 

Grafeen on:  

 10 korda parema soojusjuhtivusega kui vask 

 100 korda tugevam kui teras ja väga paindlik 

 1000 kilomeetrit sekundis liikuvate elektronidega materjal, mis teeb ta suurepäraseks 

elektrijuhiks 

 10 000 korda õhem kui inimese juuksekarv 

 100 000 korda kergem kui tavaline paber 

 ja 98% valgust läbipaistev, olles samal ajal mitte midagi läbi laskva tihedusega 

 

(Tegevus) Teadlased alles uurivad grafeeni omadusi ja potentsiaali, näiteks sellistes 

valdkondades, nagu kosmos ja transport. Jagage õpilased paaridesse ja laske neil veebist otsida, 

mida grafeen võib tuleviku transpordi- ja kosmosetööstusele tähendada (nt ülikerged 

materjalid). Julgustage neid mõtlema, kuidas lennukid ja muud transpordivahendid võiks 

tulevikus välja näha ja millised on nende võimalikud funktsioonid. Mida see tähendab seoses 

kulude ja keskkonnamõjuga?  

Märkus. Kui soovite seda tegevust laiendada, siis võite panna õpilased uurima ja kaardistama 

kogu transpordiajalugu: esimestest jalgratastest, autodest, rongidest ja lennukitest meie 

praeguste transpordiliikideni. Millised teaduslikud edusammud tehti / olid igal sammul 

vajalikud?  
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6 | Adaptiivsed materjalid 

 

Tegevus 1 | Adaptiivsed materjalid (15 min) 

(Tegevus) Laske õpilastel vaadata adaptiivsete materjalide kohta käivat lühifilmi (4. lühifilm 

veebisaidil www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/). Eelnevalt kirjutage tahvlile 

järgmised küsimused:  

1. Millised on filmis näidatud kolme inimese ametinimetused? 

2. Millele nad oma töös keskenduvad? Mida nad üritavad saavutada? 

3. Milline on selles filmis teaduslik nägemus? 

 

Pärast filmi vaatamist (õpilastel on seda vaja võib-olla paar korda vaadata), arutage klassis 

nende kolme küsimuse üle. Filmi kolm asjaosalist hoolivad kõik sellest, et teadus ja tehnoloogia 

vastaks vajadusele ja et sellel oleks eesmärk. See tähendab, et meie elu oleks parem ja 

jätkusuutlikum. Mida õpilased sellest arvavad? Mida Shamees Aden oma jooksukingi 

kujundades silmas pidas? 

 

Tegevus 2 | Tulevikuvisioonid (30 min) 

(Tegevus) Filmis räägib Martin Hanczyc oma tulevikunägemusest, kus elavate materjalide 

võimalused võivad anda meile struktuurid, mis võib võivad end ise remontida, ise kasvatada ja 

ise reprodutseerida. See paneb mõtlema, milliseid tehnoloogiaid saab tulevikus kasutada ja 

välja pakkuda. Selles tegevuses ärgitage oma õpilasi kas paarikaupa või väikestes rühmades ette 

kujutama, kus saaks adaptiivseid materjale kasutada (nagu Shameesi jooksukingad). Need 

kasutusalad võivad olla futuristlikud. Mõelge ka sellele, milliseid võimalusi pakuvad materjalid, 

mis end ise remondivad, ise kasvatavad ja ise reprodutseerivad.  

 

Iga rühm peaks esitama oma idee ülejäänud klassile. Nad peaksid mõtlema ka vajadusele, 

millele see materjal vastab, mida see materjal teeks ja kuidas see toimiks. Õpilased võivad ideid 

veebist otsida ja visandeid teha.  

 
 

 

http://www.materialsfuture.eu/ee/film/taeiustatud-luehifilmi/
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3. osa. Teadlasteks saamine 
Kolmandas kogumiku osas toodud tegevused julgustavad õpilasi teadlaste moodi mõtlema ja 
inspireerivad neid selles valdkonnas edasi õppima või karjääri tegema.  
 

Pärast neid tegevusi on õpilased:  

 tutvunud sellega, kuidas teadusuuringut teha 

 tutvunud teadlase tööga läbi ekskursioonide ja külalisesinejate 

 
Vahendid: 

 tööleht 6 

 mäng „Materjalikütt“ (www.materialsfuture.eu/ee/maengu)  

 võrguühendus 

 

Tegevus 1 | Ole teadlane (varieeruv aeg) 

(Tegevus) Selle projekti eesmärk on näidata, kui tähtis roll on meie igapäevaelus 

kõrgtehnoloogilistel materjalidel. Samuti on selle eesmärk tekitada noortes huvi teaduse, 

tehnoloogia ja disaini valdkonnas karjääri tegemise vastu. Õpilaste jaoks on oluline õppida 

teadust läbi ise kujundamise ja uurimise. See aitab neid ka reaalses maailmas töötamiseks ette 

valmistada. Seetõttu ongi siia lisatud tegevus, kus õpilased valivad probleemi, mida uurida ja 

millele lahendusi välja mõelda.  

 

Jagage õpilased paaridesse ja selgitage neile, et iga paar peab uurima ühe probleemi/vajaduse 

kohta ja tulema välja oma lahendustega. Nad võivad keskenduda mõnele probleemile koolis, 

kodus või oma piirkonnas. Nad peaksid pidama meeles neid kõrgtehnoloogilisi materjale, mille 

kohta on sellest kogumikust teadmisi saadud, nii et nende lahendused oleksid futuristlikud ja 

spekulatiivsed. Näide: kooli aed vajab uuesti värvimist, sest vana värv koorub juba maha. Kuidas 

nad lahendaks selle probleemi kõrgtehnoloogilisi materjale kasutades? 

 

Õpilased peaksid järgima mudeli loomise tsüklit, kuid kuna nad võivad kasutada oma 

kujutlusvõimet, et mõelda välja tuleviku võimalusi, siis peaksid nad jääma mudelistaadiumisse. 

See on täpsemalt lahti seletatud 6. töölehes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/ee/maengu/
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Tegevus 2 | Materjalikütt  

(Tegevus) Võimaldage oma õpilastel mängida mängu „Materjalikütt“, mida saab mängida otse 

veebisaidil www.materialsfuture.eu/ee/maengu või mille saab nutitelefonidesse ja tahvel-

arvutitesse alla laadida.  

Mängus kasutavad õpilased kõrgtehnoloogilisi materjale, et aidata luua jätkusuutlikku tulevikku 

ja paremat elu. Õpilased õpivad kõike teaduse kohta, mis meie maailma ümber kujundab.  

Materjalikütt on tasuta vabaaja mõistatusmäng, kus mängijad reisivad läbi ajalooperioodide 

koos kahe sõbra Maxi ja Lilyga, aidates väikesel kogukonnal areneda, luues materjalide 

kombineerimise teel uusi tehnoloogiaid. Vaadake, kuidas õpilaste tegevusest tingituna 

kogukonna olukord kas paraneb või halveneb: linnakodanike keskkond sõltub õpilaste 

valikutest.  

Mängujuhend asub www.materialsfuture.eu/ee/maengu.  

 

Tegevus 3 | Näpunäiteid tulevaste teadlaste julgustamiseks  

Mida rohkem puutuvad õpilased teadusmaailmaga kokku, seda rohkem hakkab neid huvitama 

ka nende endi karjäärivõimalus selles valdkonnas. Allpool on toodud mitu näpunäidet, mis 

teevad teaduse huvitavaks. 

 Korraldage ekskursioon kohalikku teadus- või disainimuuseumisse. 

 Korraldage ekskursioon kohalikku teaduslaborisse. 

 Kutsuge teadlane või teadust õppiv üliõpilane oma klassi rääkima. Kaardi kohtadega, kus 

kõikjal Euroopas kõrgtehnoloogilisi materjale uuritakse, leiate siit: 

www.materialsfuture.eu/en/community/. 

 Hoidke silmad lahti seoses teaduslike üritustega, nagu teadusnädal või teadusfestivalid. 

Nende korraldajad pakuvad sageli koolidele õppematerjale, seminare ja tegevusi. 

 Korraldage oma teadusnäitus (mis keskendub kõrgtehnoloogilistele materjalidele). 

 Tutvustage õpilastele eeskujusid. Õpilased võiksid uurida mõne (läbi ajaloo) kuulsa 

teadlase  kohta ja teha ettekande. 

 

http://www.materialsfuture.eu/ee/maengu/
http://www.materialsfuture.eu/ee/maengu/
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Tööleht 1 | Kõrgtehnoloogiliste materjalide tutvustus 

 
Kütuseelemendid 

 

 
 

 
Stendid 

 

 
 

 
Nanomaterjalid 

 

 
 

 
Kujumäluga sulamid 

 

 
 

 
Superhüdrofoobsed 

materjalid 
 

 
 

 
Grafeen 

 

 
 

 
Elektrokroomid 

 

 
 

 
Nanotorud 

 

 
 

 
Suunatud ravimite 

manustamine 
 

 
 

 
Fotogalvaanika 

 

 
 

 
Pooljuhid 
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Tööleht 2 | Päikeseenergia tutvustus 

 
1. Mis värv on päikesepaneeli jaoks parim? 
Vajalikud vahendid rühma kohta: jääkuubikuid, värvilist pappi, sh valget ja musta 

 

Selles eksperimendis vaatavad õpilased, kuidas värv mõjutab päikesekiirguse neeldumise 

kiirust. Seda eksperimenti saab teha ainult päikeselisel päeval.  

Jagage klass rühmadeks ja andke igale rühmale erinevat värvi pappi ning jääkuubikuid. 

Jääkuubikud peaksid olema ühesuurused. Must ja valge papp on olulised, teised värvid võivad 

varieeruda.  

Laske õpilastel lõigata papist umbes 10 cm ruudud. Asetage ruudud päikesevalguse kätte ning 

asetage jääkuubik selle keskele. Nüüd mõõtke, kui kiirest jääkuubikud sulavad. Millisel papil 

sulas kuubik kõige kiireimini ja millisel kõige aeglasemalt? 

Mustal papil olev jääkuubik peaks sulama kõige kiiremini, sest see neelab päikese soojust kõige 

tõhusamalt. Valgel papil olev jääkuubik peaks sulama kõige aeglasemalt, kuna see peegeldab 

palju energiat tagasi. Sellel põhjusel on päikesepaneelid tavaliselt matti musta värvi. Milline 

värv oleks paneelile paremuselt teine? 

 

2. Alternatiivne eksperiment päikeseenergia ja värviga 

Vajalikud vahendid rühma kohta: musta ja valget pappi, neli plasttopsi 

 

Lõigake valgest papist kaks ketast ja mustast papist samuti. Asetage iga nelja ühesuuruse 

plasttopsi alla üks ketas. Täitke topsid veerandi kõrguses veega ja mõõtke vee temperatuuri. 

Nüüd pange ühe topsi peale must ketas ja teise peale valge ketas (kinnitage see kleeplindi või 

kummiga) ning pange kõik neli topsi otsese päikesepaiste kätte. Ennustage, millise tassi 

temperatuur on kõrgeim. Mõõtke vee temperatuuri 5 min ja 10 min pärast. 

 

3. Tehke päikeseahi 

Vajalikud vahendid rühma kohta: papist pitsakarp, alumiiniumfoolium, pakkekile, must paber, 

ajalehti, käärid ja kleeplint 

 

Moodustage kaanele klapp, lõigates mööda kahte pikka serva ja mööda ühte lühikest serva. 

Voltige klapp lõikamata servast ülespoole. Klapi sisekülg katke fooliumiga ja kinnitage see 

kleeplindiga. Avage karp ja katke põhi musta paberiga. Lisage soojustus, kinnitades ajaleherullid 

kleeplindiga ümber karbi siseservade. Venitage kile üle kaane sisekülje (üle kogu lõigatud augu) 

Pange toit, mida soovite kuumutada (nt vahukommid), karpi, sulgege kaas, aga jätke klapp lahti  

ja keerake foolium päikesevalguse poole. Hoidke klapp pulga abil avatuna ja oodake umbes 30 

minutit.  
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Tööleht 3 | Päikeseenergia lühifilm 
 

1. Kes on filmis näidatud teadlane? 

 

 

 

2. Mille kallal ta töötab? 

 

 

 

3. Mis teda inspireeris? 

 

 

 

4. Mille on ta välja töötanud? 

 

 

 

 

5. Kuidas see toimib? Millised näevad rakud välja? Joonista rakk, 

nimetades selle erinevad osad. 

 

 

 

 

 

 

6. Millised on eelised võrreldes laialdaselt kasutatavate silikoonist 

rakkudega? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

7. Milliseid materjale saab orgaanilises päikesepatareis kasutada? 

 



18 
  

Tööleht 4 | Struktuurne värvus 

 

1. Kes olid esimesed teadlased, kes uurisid struktuurset värvust? 
 
 
 
2. Millise linnu sulge nad uurisid? Milline oli nende järeldus? 

 
 
 
 

3. Struktuurne värvus tekib optilisest efektist, mitte pigmendist. Need optilised 
efektid on laine interferents, refraktsioon ja difraktsioon. Uuri ja selgita oma 
sõnadega, mida need tähendavad. 

a. Laine interferents 
 
 

b. Refraktsioon 
 

 
c. Difraktsioon 

 
 
4. Millist marja on lühifilmis mainitud? Mis on selles nii erilist? 
 
 
 
5. Struktuurse värvusega materjalid on tihti ka sillerdavad. Mis on sillerdus ning 

millistel loomadel, taimedel või materjalidel on selline omadus? 
 
 
 
6. Millised on võimalikud struktuurse värvuse rakendused?  Nimeta kolm 

rakendust.  
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Tööleht 5 | Nanost gigani 

 

Ühiku nimi Ühiku tähis Tähendus 

 
Gigameeter 
 

 
gm 

 
Üks miljard meetrit 

 
__________ meetrit 

 
___________ 

 
Üks miljon meetrit 
 

 
Kilomeeter 

 
km 

 
Üks ______________ meetrit 
 

 
Meeter 
 

 
_________ 

 
Üks meeter 

 
__________ meetrit 
 

 
mm 

 
Üks ___________ meetrist 

 
Mikromeeter 
 

 
µm 

 
Üks miljondik meetrist 

 
__________ meetrit 
 

 
nm 

 
Üks ___________ meetrist 
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Tööleht 6 | Mudeli loomise tsükkel 

 
Mudeli loomisel lähtuge allolevast skeemist. 

 

Näpunäited 

 Uurige, mida teised on teinud. 

 Vaadake, millised materjalid on kättesaadavad. 

 Kasutage oma loovust ja teadmisi, et tulla välja erinevate lahendustega, siis valige neist 

väljatöötamiseks üks. 

 Kirjeldage väljakutset: kitsendusi ja piiranguid. 

 Pärast mudeli loomist katsetage seda ja tehke parendusi.  
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Õpetaja märkused 1 | Lühifilm päikeseenergia kohta 

1. Kes on see filmis näidatud teadlane? 
Michael Grätzel. Õpilased võiksid otsida veebist infot tema karjääri, töö ja võidetud auhindade 
kohta.  
 
2. Mille kallal ta töötab? 
Loob süsteeme, mis imiteerivad fotosünteesi, et toota päikesevalgusest kütust ja 
elektrienergiat. 
 
3. Mis teda inspireeris? 
1970. aasta naftakriis pani teda mõtlema, et õlivarud hakkavad lõppema, ja see tegi temast 
kirgliku alternatiivsete, kütuse tootmiseks valgust kasutavate süsteemide otsija.  
 
4. Mida on ta välja töötanud? 
Ta on arendanud värvitundlikud päikesepatareid, mis imiteerivad looduslikku taimede 
fotosünteesi. Molekulaarne värvaine neelab päikesevalgust, mis seejärel muudetakse 
elektrienergiaks.  
 
5. Kuidas see toimib? Millised näevad patareid välja? Joonistage patarei, nimetades selle 
erinevad osad. 

 
6. Millised on eelised võrreldes laialdaselt kasutatavate silikoonist  patareidega? 

1. Grätzeli päikesepatareid koguvad päikesevalgust mõlema poolega, mis on eriti oluline 
kõrbes, kus valgus peegeldub tagasi. 

2. Grätzeli päikesepatareid koguvad hajutatud kiirgust. 
3. Neid saab kasutada ka siseruumides. 
4. Tänu esteetilisele väljanägemisele on neid lihtne ehitusse integreerida. Värviline klaas 

näeb välja nagu kunst. 
 
Värvitundlike päikesepatareide lisaeelisteks on see, et masstootmisel on nad soodsamad kui 
konkureerivad päikesepatareid ja neil on suur keskkonnaeelis, kuna nad ei kasuta 
energiamahukaid ega kõrgvaakumimeetodeid ega toksilisi aineid1.  
 

                                                 
1
Allikas: Jacob Aron'i artikkel, The Guardian, 4. juuli 2010, 'Minu hiilgav idee: Michael Grätzel’; 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy
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Märkused õpetajale 2 | Struktuurne värvus 

1. Kes olid esimesed teadlased, kes uurisid struktuurset värvust? 
Isaac Newton ja Robert Hooke. Thomas Young selgitatas esimesena laine interferentsi.  
 
2. Millise linnu sulge nad uurisid? Mis oli nende järeldus? 
Nad leidsid, et me tajume paabulinnu sulgi sinise ja rohelisena tänu nende struktuurile, kuigi 
tegelikkuses on suled melaniiniga pigmenteerunud pruuni värvi. Melaniin on keerukas 
polümeer, mis vastutab naha ja juuste värvi eest. Sulgede pinna morfoloogia peegeldab valgust 
sellisel viisil, et me näeme neid värvilisena.  

 
3. Struktuurne värvus tekib optilise efekti mitte pigmendi tõttu. Uurige ja selgitage oma 

sõnadega, mis on optiline efekt ja kuidas see töötab. 
„Siinkohal käitub valgus kui laine,” lisas Lily ja viskas väikese kivikese purskkaevu. Kivike tekitas 
levivaid ringikujulisi laineid. Järgmisel korral viskas Lily kolm kivikest korraga. Nad kõik tekitasid 
laineid, mis üksteist mõjutasid. Teatud punktides need lained ühinesid ja võimendasid üksteist, 
samal ajal üksteist mõnes teises punktis neutraliseerides.“ Laine interferents tekib, kui 
elektromagnetilised väljad, mis moodustavad üksikuid laineid, vastastikku toimivad. Materjali 
mikroskoopiline struktuur toimib nagu prisma, mis lõhestab valguse rikkalikeks värviosadeks. 
Olenevalt objekti välispinnalt tagasi peegelduvast sagedusest muutub peegelduv valgus silmale 
nähtavaks kui sillerdus. 
 
4. Millist marja on filmiklipis mainitud? Mis on selles nii erilist? 
See mari on Polliacondensata ja sellel on kõige säravam elaval koel teada olev sinine värvus. See 
mari kasvab Aafrika metsapiirkondades. Taim, millelt filmis marjad korjati, on 100-aastane ja 
värvus pole selle ajaga tuhmunud. See on struktuurse värvuse hämmastav omadus.   
 
5. Materjalid, mis võlgnevad oma värvi struktuursele värvusele on tihti ka sillerdavad. Mis 

on sillerdus ning millistel loomadel, taimedel või materjalidel on selline omadus? 
Sillerdus on tingitud õhukeste kilede kahe või enama pinna vahelisest peegeldusest, mis on 
kombineeritud refraktsiooniga, kui valgus kilesse siseneb ning sellest väljub. Kui valgus langeb 
pinnale teatud nurga alt, siis kiledelt peegelduv valgus võimendub, samas kui teatud teiste 
nurkade alt peegelduv valgus sumbub. Osa valgust peegeldub vaid pinna tipust, samal ajal kui 
ülejäänud valgus liigub veelgi sügavamale allapoole. Kui valgus peegeldub tagasi, siis see 
tähendab, et mõned valguskiired peavad reisima natuke kaugemale. Erinevate nurkade alt on 
värvid seega erinevad. See on nii teatud lindude tiivasulgede, liblikatiibade, kalasoomuste, 
seebimullide, õlilaikude, mardikakestade ja pärlmutterpindade puhul.  
 
6. Millised on struktuurse värvuse võimalikud rakendused? Nimeta kolm rakendust.  
Struktuursel värvusel on potentsiaali paljudeks erinevateks kasutusviisideks, nagu 
moematerjalid (tekstiil), kaitsemaskeering, vähese peegeldusvõimega klaas, tõhusad optilised 
lülitid ja peegeldusvastased pinnad. Seda tehnoloogiat kasutatakse juba krediitkaartide ja 
pangatähtede turvahologrammide loomisel. Selliseid hologramme on väga raske võltsida, sest 
nende pinna morfoloogia on loodud nanosuuruses mustriga. 


