
Kui kõrgeid ja madalaid helisid inimesed 

kuulevad? 

Videos testitakse, kui kõrgeid või madalaid helisid inimesed ja loomad kuulevad.  

 

Kattuvus õppekavaga: inimese meeled ja avastamine 

Katse kirjeldus 

“Helid” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Katset võib lahendada klassiga koos või meeskonnas. 

 

Kas läbiviidav toas või õues?  

Katset tuleks läbi viia toas. 

 

Vahendite nimekiri  

 

Nimi Kogus 

Kõlar 1 tk 

helikõrguste programm 

https://www.szynalski.com/tone-generator/  

1 tk 

nutiseade (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti) 1 tk 

 

Kuidas katset läbi viia? 

Õpetaja paneb kõlarist mängima programmi, kus on võimalik helisagedusi muuta. Kuulata läbi 

terve inimkõrvaga kuuldav vahemik (16 - 20 000 Hz). Lapsed peavad tõstma käe sellest hetkest, 

kui nad heli kuulevad ning langetama selle siis, kui nad enam heli ei kuule.  

Rääkida koerte, kasside, nahkhiirte ja tuvide heli kuulmisest.  

 

Tähelepanu! Valjud helid. Mõne inimese jaoks on väga kõrged või väga madalad helid 

ebameeldivad.  

 

Katse tausta selgitus 

Inimesed ja suurem osa loomadest kuulevad helisid kõrvadega.  

Helid võivad olla madalad või kõrged. Heli kõrgusele vastab heli sagedus – suure sagedusega 

võnkumist tajutakse kõrge toonina, väikese sagedusega võnkumist madala toonina. 

https://www.szynalski.com/tone-generator/


Helisageduse ühikut nimetatakse hertsiks. Heli sagedus näitab, mitu täisvõnget sooritab 

õhuosake ühe sekundi jooksul, seda mõõdetakse hertsides (1 Hz = 1/s = 1 s-1 ehk 1 herts on üks 

võnge sekundis). 

Heli liikumist on võimalik silmaga näha näiteks siis, kui panna suure kõlari kõrvale kauss veega 

- veepind hakkab muusika rütmis lainetama.  

Inimese kuulmisvahemik on piirkonnas 16 - 20 000 Hz. Kõige teravamalt kuuleb inimene 

vahemikus 1000 - 5000 Hz. On kindlaks tehtud, et vanusega inimese kuulmisvahemik väheneb, 

seega kõige paremini kuulevad väga madalaid ja väga kõrgeid helisid lapsed.  

Loomade kuulmisest põnevaid fakte: 

- Kassid ja koerad kuulevad paremini kui inimesed, eriti ultrahelisid (helisid, mis on 

inimkõrva jaoks liiga kõrged).  

- Kasside kuulmine on kõige teravam vahemikus 500 Hz - 32 000 Hz. Kassi liigutatavad 

väliskõrvad mõjutavad tema kuulmist, võimendades helisid ning aidates kassil aru 

saada, millisest suunast täpselt heli tuleb.  

- Koerte kuulmine on 70–100 000 hertsi. 

- Tuvid kuulevad infrahelisid – helisid, mis on inimkõrva jaoks liiga madalad. 

Keskmiselt suudab tuvi kuulda nii madalat heli nagu 0.5 Hz, mis võimaldab neil 

tuvastada lähenevaid torme, maavärinaid ja isegi vulkaane. Tuvidel on erakordne 

kuulmisvõime ning navigatsioonioskused. 

- Nahkhiired tekitavad ja kuulevad ultraheli - inimkõrva jaoks liiga kõrged helid.  

 

  


