
Mida söövad linnud ja kuidas neid vaadelda? 

Kõik loomad ja taimed tahavad kasvada ja selleks on vaja toitu. Valmistame videos lindudele 

rasvapalli, et saaksime neid paremini jälgida. 

 

Kattuvus õppekavaga: taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine 

Katse kirjeldus 

“Rasvapall” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Katse sobib lahendamiseks meeskondades (2–3 inimest) 

 

Kas läbiviidav toas või õues? 

Katset võib läbi viia nii toas (näiteks kokandusklassis) kui ka õues. 

 

Vahendite nimekiri 

(meeskonna kohta) 

 

Nimi Kogus 

Searasv 1 pakk (200 g) (ühest pakist saab kaks sööta) 

lindude seemnesegu või erinevaid seemneid 

(päevalilleseemned, nisu, hirss, uba, lina, 

kaer) 

0,5 l (koguseliselt 2 korda rohkem kui rasva) 

Papptopsid 2–3 tk 

Nöör 2 m 

Pott rasva sulatamiseks 1 tk 

Lusikad 2–3 tk 

Kuivatuspaber  

piparkoogivormid  (asendamaks papptopsi) 2–3 tk 

 

Kuidas katset läbi viia?  

1. Sulata rasv kuumaveevannil. 

2. Sega sulanud rasva hulka seemned (2 korda rohkem kui on rasva). 

3. Vormi ettevalmistamine. 

a. Tee pabertopsi põhja auk. 

b. Tõmba nöör august läbi ja tee selle otsa sõlm, et nöör august läbi ei tuleks.  



4. Vormi täitmine seguga. 

a. Tõsta lusikaga seemnete ja rasva segu vormi ja patsuta tugevaks.  

b. Jälgi, et nöör jääks keskele.  

5. Jäta kolmeks päevaks tahkuma. 

6. Kui mass on kuivanud, siis vii koju ja rebi/lõika tops ümbert ära. 

7. Riputa lindude maius akna taha oksale ja jälgi, kuidas linnud söömas käivad. 

a. Riputa rasvapall maast kõrgemale, et teised loomad ei saaks linde rünnata. 

b. Pane kirja, milliseid linde akna taga näed. 

 

Tähelepanu! Rasva tuleb sulatada vanema või õpetaja järelvalvega. Rasv ei pea 

vedeldumiseks väga soojaks minema, seega tuleb seda sulatada madalal kuumusel ja mitte 

keema ajada. 

 

Katse tausta selgitus  

Kõik loomad, kes tahavad elada ja kasvada, peavad sööma. Seda asjaolu saame ära kasutada 

loomade vaatlemiseks. Teaduse üks alustalasid on vaatlus, kus mingi protsessi kulgemist või 

mõne elusolendi käitumist jälgitakse eemalt. Loomi ja linde võib olla raske lähedalt jälgida ja 

selle jaoks kasutatakse tihti erinevaid söödaplatse või -maju. Kui linnud ja loomad tulevad 

sööma, siis on neid võimalik lähedalt jälgida ja vajadusel ka pildistada või filmida. Tehes ise 

lindudele rasvapalle, saame samuti linde lähemalt vaadelda. 

 

  


