
 

Popkorn – rasvavaba  snäkk 

__________________________________________________________________________________ 

Koostaja: Rely Shore 

Asutus: Weizmanni Teadusinstituut 

Maa: Iisreal 

__________________________________________________________________________________ 

 

Aine: keemia, loodusteadused 

Klass: 9-12 

Ainekava sisu: aine olekud 

Tegevused: uurimuslik töö 

Eeldatav ajakulu: 4-5 tundi (2 tundi esimese osa peale, 2-3 tundi teise osa peale) 

 

Ülesande kirjeldus 

 

See ülesanne ühendab lihtsa köögitoimingu (popkorni valmistamise) ja vaatlusega. Tavaliselt tehakse 

popkorni õli või võiga. Selle ülesande lahendamisega proovime välja selgitada, kas rasva kasutamine 

on popkorni valmistamiseks tõesti vajalik. 

 

Üldised juhised 

 

• Loe kõik töökäsud enne eksperimendi läbiviimist hoolikalt läbi. 

• Kontrolli, et Sul on eksperimendi läbi viimiseks kõik vajalikud vahendid olemas.  

 

Vahendid ja materjalid 

 

Elektripliit või Bunseni põleti 

Klaaskaanega keedupott 

1 lusikatäis õli 

Peotäis popkorni 

 

Osa A: eksperimendi kulg 

 

Jälgi, et Sa: 

• järgid täpselt osa A täitmise juhiseid 

• oled oma tähelepanekute selgitamisel arusaadav  
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• kaasad kõik grupi liikmed erinevate ülesannete täitmises 

• kasutad kogu protsessi vältel täpset ja sobivat teaduslikku keelt 

 

Tööjuhis 

• Pane õli ja popkorn keedupotti. 

• Sulge pott kaanega. 

• Kuumuta potti. 

• Vaatle (selleks kasuta kõiki oma meeli) ja pane oma tähelepanekud kirja.  

 

Osa B: uurimuse  etapid 

I 

1. Koosta oma tähelepanekute põhjal viis erinevat asjakohast küsimust. 

Vali küsimuste hulgast üks, mida sooviksid põhjalikumalt käsitleda. 

Moodusta sellest küsimusest selge uurimusküsimus, mis sisaldab soovitavalt kahte muutujat. 

Sõnasta selge hüpotees, mis on seotud uurimiseks valitud küsimusega. 

Põhjenda hüpoteesi valikut tõeste ja asjakohaste teaduslike teadmiste abil. 

2. Planeeri oma hüpoteesi kontrollimiseks eksperiment. 

Pane detailselt kõik eksperimendi etapid kirja, ka kontrolli osa. 

Koosta nimekiri vajaminevatest vahenditest ja materjalidest. 

Konsulteeri õpetajaga ja vajadusel tee muudatused. 

Anna vajaminevate vahendite ja materjalide nimekiri õpetajale. 

II 

3. Saa õpetaja käest oma eksperimendile heakskiit. 

Peale õpetajapoolset heakskiitu vii eksperiment läbi. 

Esita oma tähelepanekud ja tulemused läbimõeldud kujul (tabelina, diagrammina, graafikuna 

vms). 

Analüüsi ja tõlgenda tulemusi. 

4. Kokkuvõtvas arutluses: 

Avalda oma arvamust uurimuse kõigi tahkude kohta (takistused, piirangud, täpsus jne). 

Too välja, millised muudatused võiks uurimise etappides teha. 

Pane kirja kõik küsimused, mis tekkisid uurimuse läbiviimise käigus. 

Valmistage grupiga ette kokkuvõte (klassi ees esitamiseks) eksperimendi kulgemise kohta. 

5. Kokkuvõtvas arutelus klassiga: 

Pidades silmas kõigi teiste gruppide ettekandeid, võrdle  enda poolt kavandatud uurimust 

teiste omadega. 

6. Kontrolli, et teie ettekanne oleks hästi koostatud, esteetiline ja loetav. 

 

Jõudu tööle! 

 


