Jääpilt 1/2
NOORE ISIKLIK PROJEKT

ÕPIME TEGUTSEDES

Pakaselisel perioodil võid talvel valmistada veest jääpildi. Riputa see
õues akna taha, nii et talvine päike selle kaunilt sädelema paneb.
Enne jääpildi tegemist jälgi ilmateadet ja võta see töö ette siis, kui
tulemas on mitu järjestikust tõeliselt külma päeva – siis saad jääpildi
ilu nautida kauem.
Vajalikud vahendid:
plastmassämber, vesi, loodusest korjatud kaunistused (oksatükid,
väikesed kivid, kuivatatud lilleõied, okkad, samblad jms) või
lõngajupid, värvilised paberitükid, jupp traati või nööri jäämaali üles
riputamiseks
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1. Kalla ämbrisse vett, nii et veekiht oleks põhjast umbes 2 cm kõrge.
2. Säti kaunistused vette.
3. Painuta umbes 1-meetrine traadijupp pooleks ja aseta kokkumurtud ots vette ühte serva ja lahtised traadiotsad jäta üle ämbriserva.
Kui vesi jäätub, jääb traat jää sisse kinni ja saad traadiga jääpildi
akna taha riputada.
Teine võimalus riputamiseks (ilma traadita): pärast pildi jäätumist tee
pildisse auk, tilgutades ühte kohta kuuma vett. Tekkinud avast pane
läbi traat või nöör.
4. Vii ämber veega (ja kaunistustega) õue jäätuma (soovitavalt
ööseks).
5. Vali koos vanematega riputamiseks sobilik koht. See sõltub sellest,
millises majas sa elad!
6. Kui vesi on korralikult jäätunud, too see korraks tuppa ja võta
jääpilt ämbrist välja. Pilt tuleb ämbri põhja küljest kergemini lahti, kui
soojendad ämbri põhja väljastpoolt kuuma veega. Ole kuuma veega
ettevaatlik!
7. Kui traadist riputuskonks on juba jääpildi küljes olemas, siis vii pilt
välja; kui pilt toas pinnalt juba sulama hakkas, siis lase sellel uuesti
jahtuda. Riputa pilt oma akna taha. Kui sa eelnevalt traati ei pannud,
siis tee kuuma vee abil pildi sisse auk, pane sealt nöör läbi ja riputa
pilt akna taha. Jää võib olla libe, nii et palu riputamiseks kedagi appi.
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Märkmed
1. Joonista või pildista oma jäämaali.

2. Kui kaua jäämaal vastu pidas? Mitme päeva pärast see sulas või
katki läks?

3. Mis oli jääpildi tegemise juures kõige raskem?

Vanus:		

Klubi:			

Juhendaja:
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Nimi:			
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