
Füüsika praktiliste tööde läbiviimise juhend õpetajale 
Käesolev uurimus on välja töötatud Tartu Ülikooli ja Tiigrihüppe Sihtasutuse koostöös selgitamaks välja 

erinevate vahendite rakendatavust praktilistes töödes. Käesoleva uuringu tulemusi käsitletakse projektis 

„TeadusTiiger“  osalevate koolide tagasisidena Tiigrihüppe Sihtasutusele. Uuring sisaldab veebipõhist 

küsimustikku kooli loodusteaduste (bioloogia, keemia, geograafia, füüsika) õpetajatele (saadetakse meili 

teel), praktikumi lõpus täidetavat tagasisideküsimustikku õpilastele ning praktikumi juhendaja 

tagasisideküsimustikku. Antud uurimuse jaoks on koostatud kolm  praktilist tööd: 

• Ohmi seadus vooluringi osa kohta,  kuivelemendi elektromotoorjõu ja sisetakistuse määramine, 

võimsus. 

• Tundmatu keha erisoojuse määramine 

• Pendli võnkeperioodi uurimine 

Kõik kolm tööd on koostatud kolmes variandis kasutades praktilise  töö läbiviimiseks erinevaid vahendeid: 

• Tavakatsevahendeid 

• Vernier andmekogujat ja sensoreid 

• Arvutisimulatsiooni 

Kõikide praktikumide jaoks on uurimuse läbiviijate poolt koostatud  juhendid, protokollid ja tagasisidelehed. 

Kõik praktiliste tööde juhendid ja protokollid on kättesaadavad ka aadressilt: 

http://fyysika.havike.eenet.ee/praktikumid  

Praktiliste tööde  läbiviimine 

Praktikumide läbiviimise sihtrühm on gümnaasiumiastme õpilased. Praktikumide läbiviimiseks on planeeritud 

kolm õppetundi. Praktikume on planeeritud läbi viia kolme-  kuni neljaliikmelistes  rühmades (vt. Rühmade 

moodustamine). Iga rühm teeb läbi kolm erinevat tööd (Ohm, pendel, erisoojus) kasutades igal korral 

erinevaid vahendeid (vt. Rühmade poolt teostatavad tööd). 

Õpetaja roll praktikumide läbiviimisel on koordineeriv, juhendav ja abistav.  

Uurimustööde läbiviimise järjekord: 

1. Tavavahenditega tööd (1. tund) 

2. Vernier andmekogujaga tööd (2. tund) 

3. Arvutisimulatsiooniga tööd (3. tund arvutiklassis) 

Kahele esimesele tunnile planeeritud tööd saab läbi viia füüsika ainekabinetis või laboris. Töid tehes võib  

juhtuda, et mõnel  rühmal saab töö oluliselt varem valmis (näitaks erisoojuse töö tavavahenditega), siis võib 

rühmale pakkuda järgmist tööd (näiteks Ohmi seaduse või pendli uurimise tööd andmekogujaga).  Praktilised 

tööd on teostatavad ühe õppetunni jooksul, kui õpetajal on võimalust ja soovi, siis võib ühe praktilise töö jaoks 

ka rohkem aega kulutada ning arutleda põhjalikumalt saadud tulemuste üle. 



Vahendite ja materjalide vajadus praktilisteks töödeks 

Kõigile rühmadele jagada välja vastavalt teostatavatele töödele materjalid: 

• Praktikumi juhend (NB! Erinevate vahenditega töö teostamisel erinevad) 

• Praktikumide protokoll (NB! Erinevate vahenditega töö teostamisel erinevad) 

• Vajadusel abimaterjalid 

• Tagasisidelehed igale rühmale 

Kõigile rühmadele teha kättesaadavaks: 

Praktikum/Vahend Tavavahendid Andmekoguja Arvutisimulatsioon  

Erisoojus Ühele rühmale: 

kalorimeeter, 

termomeeter , 

tundmatu erisoojusega 

keha (näiteks 

kaaluviht). 

Kõigi rühmade peale 

kokku: kaal, veekeetja, 

niit keha asetamiseks 

veekeetjasse, käärid. 

Ühele rühmale:  Vernier 

andmekoguja ja 

termomeeter, 

kalorimeeter, tundmatu 

erisoojusega keha 

(näiteks kaaluviht). 

Kõigi rühmade peale 

kokku: kaal, veekeetja, 

niit keha asetamiseks 

veekeetjasse, käärid. 

Ühele rühmale: 1 

internetiühendusega 

arvuti.* 

 

Pendel Ühele rühmale:  

erinevad massid 

(kaaluvihid), statiiv, 

statiivi käpp, kell või 

stopper, mõõdulint või 

pikem joonlaud 

Kõigi rühmade peale 

kokku: kaal, teip, niit, 

käärid. 

Ühele rühmale:  Vernier 

andmekoguja ja 

fotovärav, erinevad 

massid (kaaluvihid), 

statiiv, statiivi käpad (2 

tk.), mõõdulint või pikem 

joonlaud. 

Kõigi rühmade peale 

kokku: kaal, teip, niit, 

käärid. 

Ühele rühmale: 1 

internetiühendusega 

arvuti.* 

Ohmi seadus Ühele rühmale:  

voltmeeter, 

ampermeeter, juhtmed, 

lüliti, patarei (4,5V) 

reostaat (0-10oomi) 2 

tk. 

Ühele rühmale:  Vernier 

andmekoguja, voltmeeter 

ja ampermeeter, 

juhtmed, lüliti, patarei 

(4,5V) reostaat (0-

10oomi) 2 tk. 

Ühele rühmale: 1 

internetiühendusega 

arvuti.* 

* praktilised tööd arvutisimualtsioonidega asuvad aadressil: http://fyysika.havike.eenet.ee/praktikumid 



Rühmade moodustamine 

Täida rühmad liikmetega.  Rühmas 3-4 liiget olenevalt õpilaste arvust klassis. Jälgida, et kõigis rühmades oleks 

liikmed olemas 
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Rühmade poolt teostatavad tööd 

Praktikum/Vahend Tavavahendid 

(1. tund) 

Andmekoguja  

(2. tund) 

Arvutisimulatsioon  

(3. tund) 

Erisoojus A1, A2 C1, C2, C3, B2, B3, A3 B1 

Pendel B1, B2, B3, A3 A1, A2 C1, C2, C3 

Ohmi seadus C1, C2, C3 B1 A1, A2, A3 B2, B3 

 

 



Muud soovitused 

• Enne praktikumi veenduda, et vajalikud vahendid on olemas. 

• Kuna erisoojuse töö on seotud kuuma veega, siis on vajalik õpilasi sellest teavitada ohutusnõuete 

täitmisest ning jälgida õpilaste tegevust veekeetja juures.  

• Ohmi seaduse uurimise töös andmekogujaga tuleb tähele panna, et ampermeeter on mõeldud 

voolutugevuse mõõtmiseks kuni 0,6A (õpilastel on juhises kirjas, et enne vooluahela sulgemist näidata 

skeemi õpetajale), suurem vool võib kahjustada sensorit. 

• Arvutisimulatsioonide töö puhul kontrollida eelnevalt, kas arvutisimulatsioonid töötavad arvutiklassis 

(peab olema  Java paigaldatud), vajadusel teavitada sellest arvutiklassi haldajat. 

• Vernier andmekogujaga tööde korral veendu seadmete akud oleks täis. 

• Tehes pendli võnkeperioodi uurimise tööd andmekogujaga peab pendli otsa riputatav mass olema  

sümmeetriline pendli niidi suhtes (näiteks silindrikujuline kaaluviht). Mass ei tohiks asetseda niidi 

otsas viltu. 

Tagasiside 

5 minutit enne praktilise töö tunni lõppu paluda igal õpilasel täita tagasisideküsimustik praktilise töö kohta 

ning tagastada see õpetajale. Arvutisimulatsioonidega praktiliste tööde juures saavad õpilased 

tagasisideküsimustiku täita veebipõhiselt lehel http://fyysika.havike.eenet.ee/praktikumid vastava praktikumi 

materjalide juures. Küsimustik on andmete töötlejate jaoks anonüümne (küsimustiku peal on vaja märkida 

rühma number, rühmade koosseisu leht jääb õpetajale) 

Peale kõikide praktikumide lõppu tuleb praktikumi juhendajal täita tagasisideküsimustik praktilistes töödes 

kasutatud vahendite eelistuste kohta.  

Kui  praktilise töö tund on läbi viidud, siis koguda kokku: 

• õpilaste tagasiside küsimustikud ja 

• peale viimast praktilist tööd praktikumi juhendaja tagasiside küsimustikud 

Vastatud küsimustikud toimetada õppejuhile või sekretärile, kes tagastab uurimuse aruande ja tagasiside 

küsimustikud uuringu koostajatele. 

Kontakt 

Veiko Hani, Tartu Ülikooli füüsika magistriõppe üliõpilane, e-post: veiko.hani@gmail.com. 

 


