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❶ LIOTA JA HALKAISE
A. Turvota herneitä vedessä.

B. Halkaise vedessä turvonnut herneen 
siemen ja etsi kuvan 41.9 avulla 
siemenen osat.

❷ TARKKAILE ITÄMISTÄ
A. Asettele käsipaperi kiertämään lasin 
reunoja. Työnnä siemenet lasin ja 
paperin väliin lasin sisäreunaan kiinni.

B. Kaada lasin pohjalle vähän vettä, jotta 
paperi pysyy koko ajan kosteana.

C. Seuraa itämistä lasin läpi.

TIIVISTELMÄ
• Kasvit tarvitsevat kasvuun  
 valoa, lämpöä, vettä, ravinteita ja  
 kasvualustan, johon kiinnittyä.

• Siemenen rakenne: kuori,  
 ravintovarasto ja alkio.

• Itäminen: juuri työntyy maahan ja  
 verso nousee maasta.

1.  Mikä käynnistää kasvien  
kasvun keväällä?

2.  Mitä kasvi tarvitsee kasvamiseen?

3.  Mitä kasvikunnan tuotteita  
olet tällä viikolla käyttänyt 
a. ravinnoksi 
b. muuhun tarkoitukseen?

TARVIKKEET:

❶ herneitä, astia, vettä

❷ herneitä, läpinäkyvä astia  
(esim. juomalasi), käsipaperia

❸ istutuspurkkeja (viili purkkeja 
tms.), herneitä, multaa, soke-
ria, suolaa, havaintolomake
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1. Tutkimusongelma
Voitte keksiä tutkimusongelman itse 
tai valita luettelosta.  

• Miten kasvi kasvaa pimeässä?

• Kasvaako kasvi hiekassa?

• Miten kylmyys vaikuttaa kasvutulokseen?

• Onko sokeri tai suola hyvä kasvilannoite?

• Kasvaako kasvi ilman ilmaa?

• Kuinka nopeasti kasvi kasvaa?

• Kasvavatko juuret yhtä paljon kuin
kasvin maanpäällinen osa?

TUTKIMUKSEN KULKU: 

1. Tutkimus ongelma

2. Koejärjestely

3. Havainnot ja mittaukset

4. Tutkimusraportti

❸ TUTKI HERNEEN KASVUA 2. Koejärjestely
A. Suunnitelkaa koe, jolla voitte selvittää
tutkimusongelmaanne.

B. Ennustakaa tutkimustulos.
Kirjoittakaa suunnitelma ja ennuste
havaintolomakkeeseen.

3. Havainnot
A. Mitatkaa kasvit noin joka toinen päivä
ja tarkkailkaa kasvien väriä, lehtien
määrää ja kokoa.

B. Tehkää muistiinpanot
havaintolomakkeeseen.

4. Tutkimusraportti
A. Tehkää tutkimuksesta yhteenveto.
Kertokaa, mikä oli tutkimusongelmanne
ja miksi kiinnostuitte tutkimaan juuri sitä.

B. Esitelkää tutkimusasetelma, eli miten
koe toteutettiin.

C. Kertokaa havainnot ja mittaustulokset.
Havaintojen esittelyssä voidaan käyttää
valokuvia, diagrammeja ja videoita.

D. Mikä oli ennusteenne, ja miten se
toteutui? Pohtikaa, miksi ennusteenne
toteutui tai ei toteutunut.

E. Mitä opitte tutkimustyön kuluessa?

41.12 
Miten 
maaperä 
vaikuttaa 
kasvin 
kasvuun?

❸
❸

41.13 
Kasvin 
kasvua 
seurataan 
mittaamalla. 
Mittaus-
tulokset 
kootaan 
taulukkoon.

TUTKI JA TOIMI
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