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Fluorestsentsi nähtus ilmneb ka
osa mineraalide puhul – UVkiirgus ergastab mineraalis
aineosakesed, mis selle tagajärjel
hakkavad nähtavat valgust
kiirgama. Seetõttu paistavad
fluorestseerunud mineraalid
UV-kiirguse käes teist värvi kui
meile harjumuspärases valguses.

Mine vaata kristallide võlutuppa
ja proovi ise! Kasuta selleks
mobiiltelefoni taskulampi (või
äppi).

Mine veel
üks korrus
ülespoole.

Siin korrusel on kivim,
mis sisaldab endas sadu
miljoneid aastaid tagasi
järvedes ja meredes
elanud ainuraksete
organismide, bakterite,
vetikate jms jäänuseid.

Leia saali osa, kus on filmid.
Film nr 1 on põlevkivi
kujunemise ja põlemise
kohta. Vaata filmi.
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Vihje: seda on terve vagunitäis!
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Kas sina ka UV–toas helendad?
Lisainfot näed eesti
keeles http://goo.
gl/1J8J3a

Leia kassa juurest ekraaniga
mänguala „Energia mäng“.
Mängus saad sobitada eelmisele
pildile joonistatud märkidega
tähistatud taastuvenergia
allikaid Eesti kaardil
erinevatesse kohtadesse ja
proovida, kuidas saaksid kõige
rohkem energiat toota.
Palju punkte saad?

11–14aastastele

Mänguväli
„Nutikas meri“

Kas põlevkivi on
⃝ taastuvenergiaallikas või
⃝ taastumatu loodusvara?
Kas põlevkivist võib
kivistisi leida?

Missuguseks muutuvad toas
eksponeeritud kivide
erksavärvilised osad, kui neile
valgust peale lasta?

Missuguseid energiatootmise
võimalusi need märgid võiksid
tähistada? Vaata allolevat pilti
ja püüa omavahel kokku viia
sümbolid ja pildil näidatud
energiatootmise võimalused.
Visanda antud sümbolid
alloleva pildi juurde õigetesse
kohtadesse.

Hakkad juba lahkuma?
Muide, kas said teada, miks on
energia avastuskeskuse maja
tähtis seoses Eesti elektritootmise ajaloo ja põlevkiviga ning
miks on maja mere ääres? Ei
saanud veel teada? Vaata siis
peaukse juures seinalt punktis
⑪
järele!
Taaskohtumiseni!

Mis selle kivimi sees on,
mis põleb?

Toetajad
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Vaata nüüd
mõnusasti ära 2.
korruse saal ja
suundu siis 1.
korrusele tagasi.
Leia saali osa, kus
on filmid.

Seda kivi saab põletada. Mis
see on?

Kas oled siin näitusel veel
mõnd kivistist näinud?
⃝ jah
⃝ ei

Milleks seda kasutada saab?
Vaguni taga on kirst. Vaata,
mis seal sees on?
Võta tükk ja uuri seda.
Missugune see välja näeb ja
katsudes tundub? Kas sellel
on lõhn?
Miks sa ei või seda kivimit
tavaliselt õues leida?

Mis sa arvad, kuidas veel võiks
toota nii elektri- kui ka
soojusenergiat, mida saaks kodus
kasutada?
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Tere tulemast
Energia avastuskeskusesse!
Alustame teekonda –1. korruselt.
Enne kui maja avastama lähed,
uuri kassast, millal järgmised
välgu ja staatika
demonstratsioonid toimuvad!

Leia
Vaata

Mõtle
Arutle
Räägi

Proovi
Katsu
Katseta

Märgi üles

Lisainfo

Mis sa arvad, mis
tekitab lained merel?
Mis sa arvad, missugused neist
omadustest kirjeldavad puhast
merevett?

Leia allpool toodud piltidel
olevad tegelased – 1. korruse
saalist üles.
Mina olen
aastat tagasi MERES/
MAISMAAL elanud loom.
Kas ma elasin vees või
maal? Mis sa arvad,
kumma ehitus on
keerulisem - kas minu
või koralli?

Läbipaistev, lõhnatu,
maitsetu, vedel, soolane,
haisev, hägune, tahke,
kõva, terav, ümmargune,
kandiline, puhas,
reostatud, tervendav.
Mere tervendavast mõjust saad
teada Haapsalus!

Leia eksponaat „Helilained“.

Hoia nupp all ja vaata, mida
vedelik teeb. Mida näed?

Kõlar tekitab õhu liikumise, mis
omakorda põhjustab lainete
tekke.

Otsi üles „Vedel peegel“ ja
vaata, kuidas valguskiired
murduvad kahe vedeliku
kokkupuutepinnal – kiir, mis
peaks minema otse, ei tee
seda mitte!

Mina olen TAIM/LOOM,
kes elas
aastat tagasi. Enne kui
Eestimaa „kolis“ praegustele laiuskraadidele, asus
praegune Eesti ala hoopis
troopikas ja oli kaetud
sooja merega. Sel ajal
elasin Eesti aladel hoopis
mina oma sugulastega.

Planetaariumi
ukse ees on midagi
kosmilist. Leia see.

Meri ja energia võivad omavahel
kokku saada suisa ootamatutes
kohtades.

Mis see on?
Mis sa arvad, millest see koosneb?
Mis sa arvad, mis sellega oleks
juhtunud, kui see oleks kukkunud
soolasesse merre, mitte kuivale
maale?

Mina olen müütiline
TEGELANE/TULNUKAS.
Minuga seondub palju
lugusid. Rääkige
üksteisele, missuguseid
lugusid te minust teate?
Kas tead ka H. C.
Anderseni kurba
muinaslugu pealkirjaga
„Väike Merineitsi“?

Sellise nähtuse
tekitab õhu ja
vee erinev
optiline tihedus,
mis põhjustab
valguse
murdumist.

Proovi seda katset
simulatsioonis ise
järgi: https://goo.gl/
LaoRx4

Tõmba vale väide jutumullides
maha. Ühenda õige jutumull õige
tegelase pildiga.

Nutikas loodus on leidnud palju
viise, kuidas muuta värvilisemaks
olendeid, kes seda inimese silma
jaoks tavalises valguses ei pruugi
olla. Mereelukate biofluorestsents
ilmneb UV-valguse abil.

Nüüd lippa +1. korrusele.

Märgi õige vastus: Kes elasid
planeedil Maa enne, kas
⃝ korallid või ⃝

trilobiidid?

Siit võid vaadata David Gruberi
ingliskeelse loengu videot, kus on
näha ka klippe biofluorestseeruvatest
vee-elukatest.

