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MAD SCIENCE 
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MAD SCIENCE TARJOAA: 
o laajan valikoiman joustavia ja edullisia 
 koulupäivän jälkeisiä ohjelmia.

o tiedeopetusta, jossa käsitellään erilaisia 
 tieteen alueita, kuten sähkö-oppia,
 magnetismia, valo-oppia, biologiaa 
 ja monia muita alueita.

o jännittävää ja hauskaa opetusta 
 lapsille päiväkoti-iästä 
 kuudenteen luokkaan. 
o vaikuttavia demonstraatioita 
 ja tutkimuspohjaisia kokemuksia.
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Mad Science Tiedepajat koulun jälkeen:
MAUN MAAILMA
Harjoita makuaistiasi! Vertaile makuja 
kavereidesi kanssa ja kokeile hiilihappo 
testihaastetta. Lajittele tuoksut RAAPUTA JA 
YHDISTÄ -pelissä!

WATEISTA WIRTAA
Lautaudu staattisesta sähköstä! Tee 
sisätilasalama ja suorita hiuksia nostattavia 
kokeita elektro-staattisgeneraattorillamme. 
Testaa elektronien liikettä kotonasi 
STAATTISSAUVALLA!

MISSIONA: RAVITSEMUS
Aloita terveelliset elämäntavat! Kokoa 
ruokaympyrä ja täydellinen ateria. Huomaa 
kuinka paljon energiaa kalorien polttaminen voi 
antaa. Napsauta ASKELMITTARI vyötäröllesi ja 
jatka matkaa kävellen!

Lämmön valjastaminen
Haasta lämpötila! Luo myrsky 
ja katso kuinka kitka luo 
lämpöä. Tunne kuinka kylmä 
ja lämmin vaihtuvat 
kosketuksesta. 
Käytä ja sovella 
tietojasi omalla 
LÄMPÖTAULULLASI!

MagnetisMIN magiaa
Tutki magneettien voimaa! Luo 
sähkömagneetteja ja hallitse 
kompassin neulaa. Näe 
magneettikiihdytin toiminnassa. 
Vie kotiin ihan oma MAGNEETTILABRASI
ja jatka tutkimusta!

valot... värit... käy!
Juhlista värien tiedettä! Opi miten muste toimii 
paperilla ja käytä värisuotimia numeroiden 
paljastamiseen! Tee sateenkaari valkoisesta 
valosta ja kokeile difraktiolinssejä. Väritä 
maailma omalla VÄRINMUUNTIMELLASI!

optiset illuusiot
Haasta silmäsi! Huijaa aivojasi 
viivoilla ja kiemuroilla. Huomaa 
miten peilit ja niiden heijastukset 
voivat pelleillä näölläsi. Yritä koskettaa 
kangastusta! Tee PERISKOOPPI, jolla voit 
nähdä ylitse ja ohitse!

Ohjelmien saatavuus voi vaihdella.
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äimistyttävä ääni
Selvitä äänen lähteet! Kuuntele 
ääniaaltolähetyksiä ja äänivärähtelyitä. 
                   Kerro tarina käyttämällä erilaisia 
                    ääniefektejä  ja muuta äänesi 
                     korkeutta. Käytä ÄÄNITORVEASI 
                                       ja mekkaloi hieman!


