
PROJEKTIPÄIVÄKIRJA StarT 
 

Nella Kuokkanen ja Emma Tuomi 

 

AIHE: NELMA-tiedekerho oman koulun oppilaille. 

 

Kerhon tarkoitus on opettaa tiedetemppuja ja selittää erilaisia tieteellisiä ilmiöitä kokeiden avulla toisille 
oppilaille. Ja opettaa tiedettä niiden ilmiöiden takana. 

Kerhon pitäjinä olemme me, kaksi neljäsluokkalaista tyttöä, Emma ja Nella. Osallistumme StarT –projektiin, 
koska meidän ope sanoo, että meillä on hyvä yhteinen lahjakkuus, sillä molemmat meistä pitää tieteestä.  

Meillä on ennen kerhon aloitusta monta ideaa, joita voisimme toteuttaa kerhossa, kuten laavalamppu, 
tulivuori, 100 asiaa ihmiskehosta tai muuta sellaista. Olemme lukeneet paljon tietoa kirjoista ja oppineet 
paljon. 

   

Kerhon juliste, jolla mainostimme tiedekerhoa koulumme oppilaille! Tosi moni innostuikin tulemaan 
kerhoon. Nelma nimi tulee siitä, että otimme Nellan nimestä alkutavun ja Emman nimestä lopputavun. 

 

 

 

 



Projektipäiväkirja: 

Joulukuu 2018 

Ensimmäisellä kerralla tehtiin tulivuoria ja näytimme Emman kanssa väriliuoksen. 

 

 Toisella kerralla teimme yhdessä väriliuoksen, koska emme ehtineet tehdä tätä viime kerralla. Myös he, 
ketkä eivät olleet viime kerralla saivat tehdä tulivuoren. 

Kokeisiin tarvittavat välineet: 

Tulivuori: Petrimalja, etikkaa (väriainetta, jos haluaa) ja ruokasoodaa. 

Laavalamppu: pitkulainen tiedeputki vettä, ruokaöljyä ja väriainetta ja/tai glitteriä. 

    

 

Tällä tiedekerhokerralla teimme laavalampun. Laavalamppuun käytämme ruokaöljyä, vettä, väriainetta, 
glitteriä ja vitamiiniporetabletteja.  



 

 

  

Kaikki ihastelivat valmista laavalamppua.  

 

  

 

   

Väriliuoksen valmistamista. Tähän tarvitsimme vettä, sokeria ja väriainetta. Teimme erikseen eri värisiä 
liuoksia, joiden sokeripitoisuus on eri vahvuinen. Paljon sokeria sisältävä liuos on painavampaa ja se menee 
koeputken pohjaan. Vähemmän sokeria sisältävä liuos nousee pintaan. Saimme aikaan sateenkaaren värisiä 
putkia. Kerhossa tällä kertaa olijat olivat tosi innostuneita tästä kokeesta. Kerroimme myös, että tämä koe 
on helppo toteuttaa kotona, jos haluaa kokeilla tätä uudelleen. 

 



   

 

 

Näillä kerroilla molemmat kerhokerrat ovat onnistuneet ja siihen osallistuneet oppilaat ovat olleet 
innostuneita! 

 

 

Kerho jatkuu tammikuussa 2019 3-4 –luokkalaisille, koska emme pystyneet pitämään kerhoa 1-2 –
luokkalaisille siitä syystä, että he eivät kuunnelleet eivätkä totelleet meitä. Osa heistä totteli meitä ja se oli 
hyvä asia.  

 

 

tammikuu 2019 

 

Vuoden ensimmäisellä tiedekerhokerralla kerroimme bakteereista. 

Bakteerit: Jotkin bakteerit saattavat aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten koleraa ja jäykkäkouristusta. Hyvä 
terveydenhoito ja antibiootit auttavat taistelussa haitallisten bakteereiden aiheuttamia sairauksia vastaan. 

Solu on täynnä limaista ainetta, jonka avulla bakteeri toimii ja kasvaa. 

 



    

 

   

Osallistujat olivat innokkaasti mukana, kun me katsottiin mikroskoopilla sipulin epidermisoluja, lehteä ja 
siitepölyä. Meillä oli käytössä Nellan valmiiksi preparoidut valmisnäytteet.  

Tällä samalla kerhokerralla teimme yhdessä myös Newtonin lakien mukaan taikinan, joka muuttaa 
muotoaan kiinteästä nestemäiseksi sen mukaan, kuinka taikinaan kohdistuu voimaa. Newtonin lain 
taikinaan tarvitsemme maissitärkkelystä ja vettä. Kerhokerralla olijat halusivat kirjoittaa tämän reseptin 
myös itselleen muistiin. 

Kerroimme tällä kerhokerralla myös hiukan atomeista. 

Atomista kerroimme muille, että se koostuu ytimestä ja sen elektroniverkosta. Atomin ydin on positiivinen 
ja sen elektroniverkko on negatiivinen.  Atomi pysyy koossa negatiivisuuden ja positiivisuuden 
vuorovaikutuksesta. 

 

Kotona aloitimme tulivuoren valmistuksen, jonka otamme myöhemmin keväällä mukaan tiedekerhoon. 

Tulivuoreen käytämme sanomalehtiä ja itsetehtyä liisteriä perunajauhosta. Liisterimme ohje on tästä 
osoitteesta: Astu askartelutukku ohje liisteriin. Aloitimme tekemään tulivuorta niin, että keitimme liisterin 
kattilassa. Liisteriin laitoimme vettä ja perunajauhoa. Sitten laitoimme ison mittalasiputken ympärille 
kelmua. Aloitimme niin, että revimme sanomalehtiä ja liimasimme ne liisterillä kiinni kelmuun. Tätä teimme 
monta kerrosta. 



   

 

Helmikuu 2019 

 

15.2. suunnittelimme esittelyvideon kuvaamista. Viimeistelimme myös projektimme päiväkirjaa. Meidän 
opettaja Satu Mälkiä lähetti kerhosta otetut kuvat meille kotiin päiväkirjaa varten. Meidän ope on myös 
ollut koululla valvomassa, kun olemme pitäneet Nelma-kerhoa. Hän on antanut meille osan materiaaleista, 
joita pyysimme lainaan. Osan aineista toimme aina kotoa. Kaikki kerhoissa suunnitellut kokeet ja asiat 
olemme suunnitelleet itse. 

 

Video: Videolla aiomme hypätä pöydän takaa ja tehdä käsiläpyn. Seuraavaksi esittelemme itsemme ja 
kerromme Nelmasta. Tämän jälkeen teemme pienen projektin eli laavalampun ja selitämme ilmiön, mitä 
tapahtui.  

 

Projektin arviointi 

Mielestämme onnistuimme hyvin NELMAn ja tiedekerhojen toteutuksessa. Kaikki sinne tulleet oppilaat 
olivat aina innoissaan ja oppivat tieteestä. Oli hauskaa opettaa tiedettä. Suunnittelu oli työlästä ja se vei 
paljon aikaa, mutta se haitannut, koska meillä oli aina kivaa. Olisimme voineet suunnitella kuitenkin 
enemmän kerhokertoja. Mielestämme onnistuimme hyvin lähes kaikessa. Opimme samalla itsekin paljon 
uutta, koska luimme suunnitellessa paljon tietoa kirjoista ja katsoimme opetusvideoita. Aiomme 
ehdottomasti jatkaa tieteen harrastamista myös koulun ulkopuolella, kuten tähän asti. 


