
TEADLASTE ÖÖ PROGRAMM 27. september 2019 kell 

18.00-21.00 

 

Registreerumine lõpeb kohtade täitumisel või hiljemalt 27.09 kell 09.00. 

Ilma registreerumata saab osaleda töötubades vabade kohtade olemasolul. 

KOGU ÕHTU JOOKSUL TÖÖTAB LASTEALA JA KOHVIK 

JA ON VÕIMALIK OSTA RULLJÄÄTIST. 

Teema Ruum Kellaaeg Registreerumine 
Vanuse- ja 

rühmapiirang 
Kirjeldus 

TEADUSTEATER 

Nutikate 

energeetikute Life 

Hacks 

Aud 9 

18.30-

19.00 

20.00-

20.30 

REGISTREERUMINE 

REGISTREERUMINE 

0+, max 30 in 

Teatris näidatakse palju 

vahvaid trikke, mis 

teevad elu palju 

lihtsamaks ja 

põnevamaks. 

TÖÖTOAD 

Eksperiment: kas 

vesi saab puhtaks? 
P217 

18.15-

19.00 

19.15-

20.00 

Rühm on täis 

Rühm on täis 

0+, max 12 in 

Eksperimendi käigus 

saab selgeks, kas 

reostunud vett saab 

enda ehitatud lihtsa 4-

kihilise filtrisüsteemiga 

puhastada. 

Lülitame valguse 

majas sisse 
Aud 40 

18.30-

19.15 

19.30-

20.15 

REGISTREERUMINE 

REGISTREERUMINE 

14+, max 15 

in 

Kodusisutuse ja –

disaini huvilised saavad 

tutvuda lihtsa ja põneva 

interjööride, hoovide ja 

õuealade valgustuse 

modelleerimise 

tarkvaraga. 

DNA eraldamine 

banaanist ja süljest  

 Aud 203 

(laborikorpus) 

18.45-

19.30 

19.45-

20.30 

Rühm on täis 

Rühm on täis 

12+, max 15 

in 

Mis on meil ühist 

banaaniga? Isegi siis 

kui me ei näe sarnased 

välja, koosnevad kõik 

elusad organismid, 

banaanid ja ka 

inimesed, samast 

baasmaterjalist – 

rakkudest. Lihtsate 

vahenditega eraldame 

banaani rakkudest ja 

https://www.eformular.com/kaljusaar/nutikadenergeetikud1830.html
https://www.eformular.com/kaljusaar/nutikadenergeetikud1930.html
https://www.eformular.com/kaljusaar/valgus1830.html
https://www.eformular.com/kaljusaar/valgus1930.html


süljest silmaga nähtav 

DNA. 

Molekulide 

konstrueerimine 

Aud 201 

(laborikorpus) 

18.15-

18.45 

19.15-

19.45 

Rühm on täis 

Rühm on täis 

0+, max 10 in 

Millest on maailm 

tehtud? Molekulidest ja 

aatomitest! 

Konstrueerime ise liht- 

ja liitainete molekulid 

mudelite konstruktori 

abil. 

Vurride 

meisterdamine 
Aud 11 

18.15-

19.00 

19.15-

20.00 

Rühm on täis 

Rühm on täis 

0+, max 12 in 

Meisterdame 

meelepärase vurri, 

uurides, mis füüsika 

seadused selle juures 

kehtivad. 

Paberi taassünd Aud 33 

18.45–

19.30 

19.45-

20.30 

Rühm on täis 

Rühm on täis 

6+, max 20 in 

Igas majapidamises 

jääb üle paberitükke ja 

munakarpe, mis 

lendavad prügikasti. 

Töötoas jagame 

näpunäiteid sellest, 

kuidas valmistada 

omapärast paberit 

koduste vahenditega. 

Helkuri 

valmistamine 
Aud 36 

18.30-

19.15 

19.30-

20.15 

Rühm on täis 

Rühm on täis 

6+, max 10 in 

Meisterdame 

meelepärase helkur-

võtmehoidja, uurides, 

mis füüsika seadused 

selle helendamise 

juures kehtivad. 

Staatiline teadus Aud 32 

18.15-

19.00 

19.15-

20.00 

REGISTREERUMINE 

REGISTREERUMINE 

6+, max 16 in 

Uurime katsete abil 

põnevat staatilise elektri 

maailma ja seda, kuidas 

ja kus sellega kokku 

puutume. 

Robot ja keemia 

eksperiment 

  

Aud 44 

18.30-

19.15  

19.30-

20.15 

Rühm on täis 

REGISTREERUMINE 

12+, max 10 

in 

Programmeerime roboti 

SCRATCH-is, mis saab 

määrata keemia 

eksperimentide 

tulemusi 

Laulvad pildid ja 

puuviljad 
Aud 28 

18.30-

19.15 

19.30-

20.15 

Rühm on täis 

Rühm on täis 

5+, max 16 in 

Kas teadsid, et paberil 

olevad pildid saavad 

mängida muusikat? Mis 

hääli võiksid teha 

puuviljad ja juurviljad? 

Nendele küsimustele 

vastused leiad meie 

töötoast. 

NÄITUSED 

https://www.eformular.com/kaljusaar/staatilineteadus1815.html
https://www.eformular.com/kaljusaar/staatilineteadus1915.html
https://www.eformular.com/kaljusaar/robot1930.html


Nao robot 
II korruse 

fuajee 

Kogu 

õhtu 

jooksul 

Ilma registreerumiseta 0+   

Targa maja 

prototüüp 

II korruse 

fuajee 

Kogu 

õhtu 

jooksul 

Ilma registreerumiseta 0+   

Virtuaalreaalsuse 

kogemine 
 Aud 38 

Kogu 

õhtu 

jooksul 

Ilma registreerumiseta 0+   

TEADUSKOHVIKUD 

Keelekohvik „101 

uut eestikeelset 

sõna“ 

  Aud 31 

18.30-

19.15 

19.30-

20.15 

Ilma registreerumiseta 14+ 

Kiiresti muutuv 

ühiskond toob eesti 

keelde palju uusi sõnu 

ja mõisteid. Millised on 

õigekeelsussõnaraamatu 

põnevaimad uued 

sõnad? Milliste 

eestikeelsete sõnade ja 

väljendite tähendus on 

praeguseks hoopis 

muutunud? Kohvikus 

räägitakse eesti keeles. 

Meisterdamiskohvik 

„Miks droonid 

lendavad?“ (vene 

keeles) 

  Aud 47 
18.15 - 

19.45 
REGISTREERUMINE  

12+, max 10 

in 

Arutame, miks 

lendavad droonid, 

meisterdame drooni 

valmis ning laseme 

lendu. 

MÄNGUD 

Virtuaal IQ puzzle 
IV korruse 

fuajee 

Kogu 

õhtu 

jooksul 

Ilma registreerumiseta     

Nuputusülesanded 
IV korruse 

fuajee 

Kogu 

õhtu 

jooksul 

Ilma registreerumiseta     

Tagasi minevikku 

(vanad 

arvutimängud) 

Aud 26 

Kogu 

õhtu 

jooksul 

 Ilma registreerumiseta     

Väikesed kaevurid 
IV korruse 

fuajee 

Kogu 

õhtu 

jooksul 

 Ilma registreerumiseta     

Lasteala 
IV korruse 

fuajee 

Kogu 

õhtu 

jooksul 

 Ilma registreerumiseta     

  

Kõik tegevused on TASUTA, kuid on vajalik eelregistreerumine Virumaa kolledži 

kodulehel 

https://www.eformular.com/kaljusaar/droonid1815.html


  

Teadlaste öö tegevusi finantseeritakse 

- Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt tegevuse "Teaduse populariseerimise" alategevuse 

"Teeme+" projekti "Teadus - see on lahe!" raames; 

- Teaduskeskus AHHAA toetusel. 

Teadlaste öö projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie 

Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel. 

 


