
Kuidas liigub päike? 

Video tutvustab päikese liikumist Maa taustsüsteemis ning selle seost kellaajaga. Ehitatakse ise 

päikesekell. 

 

Kattuvus õppekavaga: Minu kodumaa Eesti, Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja 

looduses. Ilm, Ilmavaatlused. 

Katse kirjeldus 

“Kuidas liigub päike?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Paaris või üksi. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas ja õues. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Nimi Kogus 

asfaldikriidid 1 

kivid 13 

papp (20x20 cm) 1 

päikesekella šabloon  1 

kompass 1 

käärid 1 

pulgaliim 1 

 

Kuidas katset läbi viia? 

Lahendus 1 

● Märgi kriidiga (või kiviga) õues maha koht, kus seisad. See on päikesekella keskpunkt. 

○ Lase sõbral joonistada maha sinu varju piirjoon. Kui kriiti või sobivat maapinda ei 

ole, siis märgi varju ülemine ots kiviga. 

○ Kirjuta joonise kõrvale (või kivile) kellaaeg. 

○ Korda tegevust igal täistunnil. 



● Seisa märgitud keskpunktile ning vaata, kuhu langeb sinu vari.  

○ Võrdle varju asukohta joonistatud piirjoontega ning hinda, mis kell parasjagu on. 

 

Lahendus 2  

● Lõika välja paberist päikesekella šabloon. Päikesekella šablooni saab alla laadida 

juhendmaterjali juurest või vastavalt laiuskraadile genereerida järgmisel aadressil: 

https://www.blocklayer.com/sundial-pop.aspx. Põhja-Eesti jaoks tasub valida 

laiuskraadideks 59 kraadi ning Lõuna-Eesti jaoks 58 kraadi. 

○ Voldi šabloon kokku vastavalt märgitud joontele. 

○ Liimi šablooni valged osad tagantpoolt kokku. 

○ Liimi päikesekell papile. 

● Mine õue ja veendu, et oleks päikesepaisteline ilm. 

○ Leia kompassiga üles põhjasuund. 

○ Aseta päikesekell maha nii, et kell 12.00 on suunatud põhjasuunda. 

■ Suvisel ajal on kella keeratud nõnda, et põhjasuunda tuleb sihtida kella 

ühele (13.00) vastav päikesekella sektor 

● Vaata kuhu langeb vari päikesekellal. 

○ Võrdle varju asukohta paberile märgitud kellaaegadega ning hinda, mis kell 

parasjagu on. 

 

Tähelepanu!  

Katset saab teha vaid päikesepaistelise ilmaga. 

Kompassi kasutamisel veendu, et kompassi lähedal ei oleks suuri metallist obekte (autod, 

jalgrattad, aiad, ronimisatraktsioonid). 

Kompassi asemel võib kasutada ka rakendust telefonis. 

 

Katse tausta selgitus  

Maa keerleb pidevalt ümber oma telje, mistõttu on Maa peal elades tunne nagu tiirleks hoopis 

päike pidevalt ümber Maa. Igal hommikul tõuseb päike üles ja õhtul loojub. Alati juhtub täpselt 

ühe päeva pärast sama lugu – päike tõuseb jälle samast kohast, kust eelmisel päeval, ja loojub 

samuti samasse kohta, kuhu eelmisel päeval. Kuna ühes päevas on 24 tundi, siis saame päikese 

liikumist kasutada ära aja määramiseks. Selle jaoks ei ole vaja teha midagi muud, kui iga tunni 

tagant märkida ära, kus asub sinu (või päikesekella) vari. Kui need asukohad on ühel päeval üles 

märgitud, saab nende põhjal igal järgmisel päeval öelda täpse kellaaja.  

 

Sobivad nurgad saab vajadusel välja arvutada ja kellale või maastikule kanda. Nii ei pea kella 

kalibreerima ja saab kohe hinnata, mis kell on. Sellisel juhul on oluline kell õigesti sättida põhja 

suunas. Keskpäeval (kell 12.00, suveajal kell 13.00) asub päike täpselt lõunas ehk vari peab 

olema suunatud täpselt põhjasuunda. Selle kontrollimiseks on tarvis kasutada kompassi 

(tänapäeval on kompass leitav igas nutitelefonis). 

 

https://www.blocklayer.com/sundial-pop.aspx

