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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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ILMOITAUDU MAD SCIENCE -LABRASSA JÄR-JESTETYILLE TIEDE-KERHOILLE JO TANÄÄN!
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CRAZY CHEMWORKS   HULLUT LABRAHOMMAT

Ohjelmien saatavuus voi vaihdella.
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KEMIAA TUOSSA TUOKIOSSA
Ota matka keimallisten reaktioiden läpi ja 
opi miten voit kontrollioda niitä. Kokeile 
hapetusta, kiteytymistä, ja nopeita reakti-
oita kuten saostumista ja happo-pohjaisia 
reaktioita sekä variä vaihtavaa elektrolyysi-
reaktiota.

KUIVAJÄÄ, MIKÄ JÄÄ
Koe aineen muutos; sulanutta ja uudelleen 
jähmettynyttä metallia, käytä kuivajäätä ai-
neen ominaisuuksien tutkimiseen korkeissa 
lämpötiloissa; testaa tilavuuseroja kiinteissä 
aineissa sekä kaasuissa.  

LOISTOSHOW
Miten koemme värit? Selvitä vastaus tähän 
kysymykseen käyttäen kolmivärikoetta. Va-
laise fluoresenssi ja fosforesenssi esineissä 
kuten esimerkiksi rahassa. 

PIKKUREAKTORIT
Fysikaalisten ja kemiallisten kokeiden  
demonstraatiot, joita seuraavat käytännön 
kokeet, joiden avulla lapsi voi 
havainnollistaa atomien koon sekä 
ymmärtää miten atomit liittyvät 
toisiinsa ja miten molekyy-
lit reagoivat reaktiossa. 
Demonstraatioon kuuluu 
myös luova molekyyli-
sessio.

LABRAHOMMIA
Opi käyttämään labravälineitä käytännöl-
listen kokeiden kautta. Opitaan kunnon 
labratekniikoista kuten nesteensiirrosta ja 
erlenmeyerpullon pyörittämisestä.

pH-HAUSKAA
Tutustu happojen ja emäksisten aineiden 
hulluun kemiaan sekä vetyyn ja hydrok-
sidiin. Käytä pH-testiä yleisten kodin 
aineiden pH-arvojen testaamiseen. Aseta 
mysteerineste täydelliseen pH-tasapai-
noon. Oppitunti päättyy Stopper-Popper 
-reaktioon! 

LIMAISET LEIKIT
Opi limasta ja sen perusraaka-aineista 
käytännöllisten kokeiden kautta. Käytä 
polymeeripaperiliittimiä ja magneettisia 
kuulia liman ominaisuuksien tutkimiseen. 
Tee useita seoksia ja testaa niitä limaolym-
pialaisissa.

TOSI TARTTUVAA TAVARAA
Tutki Velcro-koukun ja silmukan kiinnikkei-
tä, teippiliimoja, liimoja. Sijoita materiaalit 

järjestykseen niiden vahvuuksien mukaa, 
määritä paras liima kutakin materiaalia 

varten, testaa imuun liittyviä käsit-
teitä, vetysidoksia ja staattista 

takertumista.

MadScience esite 24.10. uusi.indd   2 2.11.2015   14.50


