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Vie lapset löytöretkelle. Ainutlaatuisia käytännön 
aktiviteetteja, ällistyttäviä esityksiä, hauskoja ja 
opettavaisia kotiinviemisiä.

Opi, miten Mad Science® ja NASA yhteistyössä 
kouluttavat seuraavia sukupolviamme.

NASA:N TULEVIEN 
AVARUUSTUTKIMUS-
MATKAAJIEN AKATEMIA!
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OPPITUNTIMME 

EIVÄT OLE TÄSTÄ 

MAAILMASTA!

TIEDEKERHOTIEDEKERHO

Mad Science® -TIEDEKERHOT  ovat innostavia, moniviikkoisia ohjelmia, 
jotka muodostuvat tunnin mittaisista tiedeaiheisista oppitunneista. 
Ohjelmamme innostaa nuoret mielet jännittävään käytännön toimintaan, 
näyttäviin esityksiin ja tutkimuksen herättämiin keskusteluihin. 

• Aurinko & tähdet
• Avaruusteknologiaa
• Rakettitiede
• Avaruusilmiöitä 

• Ilmakehään & sen taa
• Planeetat & kuut
• Avaruusmatkustus
• Elämää avaruudessa

AIHEISIIN KUULUU MM.:

p. 050 464 2160   |   http://pirkanmaa.madscience.org/   |   info@madscience.fi

Nasa-esite A5 12.4..indd   1 12.4.2016   17.12



M
M

06
4 

©
 2

01
3 

Th
e 

M
ad

 S
ci

en
ce

 G
ro

up
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 

Tämä tähtiohjelma johtaa sinut läpi tähtien elämänkaar-
ien! Opi omasta tähdestämme, Auringosta, ja katso miten 
tähtipöly muodostuu. Käytä Mad Science® Kosmista 
Kiekkoasi ja juuri tähtikuvioista oppimaasi yötaivaan 
navigointiin!

Tässä on tilaisuutesi ryhtyä rakettitieteilijäksi! Tutki len-
tämisen neljää voimaa kiitäessäsi avaruudessa! Perehdy 
rakettirakentamisen tieteeseen valmistamalla kotiinvietä-
väksi oma Mad Science® Taivaanhalkoja-rakettisi.

Tehtävämme on tutkia Maan ilmakehää ja sen takaisia alueita! 
Matkusta sateenkaaren päähän ja luo auringonlasku! Sekoita 
eri planeettojen ilmakehiä molekyyli kerrallaan! Näe, miten 
NASA valvoo planeettamme säätä käyttäen ikiomaa Mad 
Science® Sääasemaasi!

Opi, mitä oikealta maailmanmatkaajalta vaaditaan! 
Kilpaile raketilla ja suunnittele oma autonmoottori 
työntövoimasta oppiessasi. Näe työntövoiman 
periaatteet työssä oikean rakettilaukaisun aikana, 
rakenna ikioma Mad Science® Avaruuskopteri ja 
lennä taivaalle!

Löydä ulkoavaruuden teknologia! Ohjaa lasersäde läpi 
lasersokkelon ja löydä jokapäiväisiä esineitä, jotka suunni-
teltiin alun perin avaruuskäyttöön! Vie kotiin Mad Science® 
Stereoskooppinen katselulaite ja tutki aitoja 3-D -kuvia NASA:n 
luotainlähetyksistä!

Tutki meteorien mysteereitä ja pompota satelliittivaloa 
tässä ilmiömäisessä avaruustapahtumiin  
keskittyvässä ohjelmassa. Vie kotiin Mad  
Science® Avaruuskaukoputki ja tutki kaukaisia  
kohteita, aivan kuten Maata kiertävät satelliitit!

Tutki aurinkojärjestelmämme etäisimpiä nurkkia ja luo  
kuunpimennys kotiplaneetallamme. Totea Maan ja Kuun 
 kokoero. Rakenna ikioma Mad Science®  
Vetovoima-avusteinen Laukaisimesi ja näet,  
miten vetovoima vaikuttaa luotaimeen  
avaruudessa.

Koe astronautin elämää sonnustautumalla avaruuslen-
toon! Toteuta ryhmätyöllä tärkeä avaruusoperaatio ja 
rakenna avaruusaseman pienoismalli. Suorita loppuun 
saakka tehtävä, joka haastaa sinut korjaamaan Kansain-
välisen Avaruusaseman repeytyneen aurinkopaneelin 
ikiomalla Mad Science® Avaruuskävelymissiollasi!

Aurinko & tähdet
Kosminen kiekko

Rakettitiede
Taivaanhalkoja-raketti

Ilmakehään & sen taa
Sääasema

Avaruusmatkustus
Avaruuskopteri

Avaruusteknologiaa
Stereoskooppinen katselulaite

Avaruusilmiöitä
Avaruuskaukoputki

Elämää avaruudessa
Avaruuskävelymissio

Planeetat & kuut
Vetovoima-avusteinen laukaisin

NÄMÄ   OPPITUNNIT   EIVÄT 
OLE  TÄSTÄ   MAAILMASTA!
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