
Ujub või upub? 

Videos vaatleme erinevaid objekte ning uurime, miks osad neist upuvad ja teised ujuvad. 

Võrdleme objektide suuruseid, raskuseid ja tihedusi.  

 

Kattuvus õppekavaga: asjad ja materjalid 

Katse kirjeldus 

“Ujub või upub?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Võimalik lahendada nii üksi kui ka tiimis.  

 

Kas läbiviidav toas või õues? 

Võib läbi viia nii toas kui ka õues. 

 

Vahendite nimekiri 

(ühe õpilase või meeskonna kohta) 

 

Nimi Kogus 

läbipaistev plastikkast/vann 1 tk 

Vesi Vajalik kogus kasti täitmiseks 

Õhupall 1 tk 

Kivi 1 tk 

Apelsin 2 tk 

purgijoogid (Coca-Cola ja diet Coca-

Cola) 

2 tk 

 

Kuidas katset läbi viia? 

Katse koosneb kolmest osast, mis kõik hõlmavad kahe asja vees ujutamist ja nende võrdlemist. 

1. Ettevalmistus – Vali kast, kuhu mahuks vähemalt kaks külili purki kõrvuti, ning sellise 

sügavusega, et oleks hästi aru saada, kas objekt ujub või vajub põhja (sobib hästi näiteks 

kahekordne purgi kõrgus). Täita anum veega. 

2. Valmista ette õhupall ja kivi. Aseta need ükshaaval ja ettevaatlikult vette – mis ujub, 

mis upub? Arutle, miks. 

3. Valmista ette apelsinid – üks koorega ja teine ilma kooreta. Asetada vette – kumb ujub, 

kumb upub? Arutle, miks. 



4. Valmista ette purgid. Purgid peavad kindlasti olema ühes mõõdus ja sama kujuga. Aseta 

purgid vette – jälgi, et purgi alla ei jääks õhumulli. Parem on purgid vette asetada kerge 

kalde all. Mis juhtus? Miks?  

Lisana võib purgid ka ära kaaluda ning näidata õpilastele, et ainult väike raskuste vahe 

on piisav, et üks purkidest upuks ja teine ujuks.  

 

Tähelepanu! Oluline on jälgida, et veenõu ümber ei oleks elektriseadmeid ning et lapsed ei 

saaks märjaks. Peab olema valmis mahaaetud vett koristama.  

 

Katse tausta selgitus 

Miks mõned asjad ujuvad ja teised upuvad?  

Põhjus peitub asja tiheduses ehk suuruse ja raskuse kombinatsioonis. Vedelikust vähem tihedad 

asjad ujuvad, tihedamad asjad upuvad. Näiteks täispuhutud õhupall on käes suur, kuid ta kaalub 

vähe – ta jääb vee pinnale, kuid näiteks kivi on küll peale vaadates väike, kuid võrreldes 

rannapalliga kaalub ta palju rohkem. 

Apelsin ujub nii kaua, kuni tal on koor ümber. Apelsinikoore sees on poorid, mis on täidetud 

õhuga, ning see õhk aitab apelsinil pinnal püsida (teeb apelsini tiheduse võrreldes vee omaga 

väiksemaks). Kui apelsin aga ära koorida, siis poorid kaovad, sellega ka õhk apelsini ümber, 

ning apelsin upub.  

Katse ühepalju kaaluvate ja ühes mõõdus olevate purkidega – kuigi purgid näevad ühesugused 

välja (sama suurus, sama palju jooki on sees), siis nende sees on joogid, milles on erinev kogus 

suhkrut. Tavalises Coca-Colas on suhkrut palju, kuid diet Coca-Colas on kasutatud suhkru 

asemel muud magusainet, mida on lisatud vähem. Seega tavalise Coca-Cola teeb tihedamaks 

ja raskemaks temas sisalduv suhkur ning see on ka põhjus, miks ta upub. 

 

  


