
Oppilaat voivat tehdä näyttelytehtävät melko itsenäisesti 5. tehtävään asti. 
Tämän lisäksi voitte tehdä yhdessä seuraavat tehtävät:

tehtävät kolikon tie -näyttelyssä
opettajalle

6. Metallia meissä? Mistä kolikot on tehty? Kolikot on tehty eri metalleista. 
Katsele vaatteitasi ja tutki taskujesi sisältöä. Onko sinulla mukanasi jotain muuta 
metallista kuin kolikot? Muista laskea mukaan napit ja niitit vaatteista. Tämä teh-
tävä tehdään hiljaisuudessa, joten älä puhu, vaan nosta niin monta sormea pys-
tyyn kuin sinulla on metallisia asioita mukanasi. Tehtävänne on muodostaa jana 
kolikkokoneen eteen. Kolikon putoamisluukun puolelle asettuvat ne, joilla on pal-
jon metallia mukanaan ja toiseen päähän janaa ne, joilla ei ole lainkaan metallia 
mukanaan. Kun kaikki ovat asettuneet janalle, opettaja tarkistaa, onnistuiko jana 
kasvamaan metallirunsaaksi oikealle päin. 

7. Kokeiltuanne kaikki erilaiset kolikon aitouden tunnistustavat näyttelyssä 
jokainen miettii ensin itsekseen, mikä olisi omasta mielestä paras tapa tunnistaa 
väärennetty kolikko. Se voi olla jokin muukin tapa, kuin mitä näyttelyssä on ko-
keiltu. Tämän jälkeen kerro parillesi, miksi se voisi olla paras tapa. 

8. Lopuksi: Asetu sen tunnistuslaitteen eteen, joka oli mielestäsi paras tai haus-
kin. Muodostakaa jonot. Kuunnellaan muutama vastaus kysymykseen, miksi valit-
sit juuri kyseisen tunnistustavan. 

Lisätietoa näyttelytehtäviin:
Tehtävä 1. d) Miten magneettinen kolikko on? 

Tiputa kolikko alaspäin viettävään luiskaan. Kolikko liukuu 

magneettisella alustalla niin pitkälle kuin sen on mahdollista. 

Miksi kolikko pysähtyy juuri tähän kohtaan? (Kysymys on vai-

kea, joten voitte miettiä tätä yhdessä koulussa).

Liuska on kestomagneettia, johon tarttuvat 1 ja 2 € kolikot, 

joissa on nikkeliä kuoressa sekä vahvemmin pienemmät koli-

kot, joissa on terästä. 10, 20 ja 50 c kolikot eivät tartu, niis-

sä ei ole magnetoituvia aineita: rautaa, kobolttia ja nikkeliä. 

Nämä kolikot liukuvat liuskan loppuun. 

Tehtävä 3. Väärennetyt kolikot? Katsele neljää eurokolikkoa 

lasilevyn alla mikroskoopin edessä. Ovatko ne aitoja vai vää-

rennettyjä? Miksi epäilet, että kolikot voisivat olla väärennetty-

jä? Voit myös vertailla kolikoita lattialla oleviin kuviin 2 e koli-

koista.  Minkä kolikon kuvaa ei ole lattialla? Jokaiselle kolikolle 

on alla oma numero. Kirjoita havaintosi:

Kolikot ovat Ranskan, Saksan ja Luxemburgin 2 € kolikot sekä 

Italian 1 € kolikko, josta ei ole kuvaa lattialla.


