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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

Tehtävien vastaukset

1. Lämpö käynnistää kasvien kasvun 
keväällä.

2.  Kasvi tarvitsee kasvamiseen 
lämpöä, valoa, vettä, ravinteita ja 
alustan, johon kiinnittyä.

Tutki ja toimi -tehtävä 3:  
Tutki herneen kasvua

Työskentelyohjeet
Kylvö 
• Merkitään purkit.
• Laitetaan purkit puolilleen multaa, tiivistetään liian haihtumisen 

estämiseksi.
• Kylvetään joka purkkiin kolme siementä, jotta ainakin yksi lähtisi 

kasvamaan. Lisätään siementen päälle parin sentin multakerros.
• Peitetään purkit muovilla, johon on tehty reikiä. Tämä estää itä-

misen ajan liiallista haihtumista itämisaikana.
• Kastellaan sopivasti, ei liikaa eikä liian vähän. Multa on sopivan 

kosteaa, kun sormeen tarttuu multaa.
Hoito
• Koekasvin kasvuolosuhteet järjestetään suunnitelman mukaisesti. 
• Vertailukasvia hoidetaan luonnollisissa olosuhteissa. Kastellaan 

noin joka toinen päivä siten, että multa pysyy tasaisen kosteana. 
Havainnot
• Kasvua tarkkaillaan ja kasvit mitataan joka toinen päivä. Lehdet 

lasketaan ja havainnoidaan muita muutoksia. 
• Havainnot ja mittaustulokset merkitään havaintolomakkeeseen.
Tutkimusraportti
• Esitellään tutkimustulokset luokalle. 

Tutkimuksen kulku
1. Tutkimusongelma
Luetaan ehdotukset tutkimusongel-
miksi. Oppilaat valitsevat itseään 
kiinnostavan kysymyksen tai keksi-
vät itse aiheen. Jos oppilaat selvit-
tävät kasvuolosuhteiden vaikutusta 
kasvuun, kannattaa tutkimus to-
teuttaa vertailututkimuksena. Täl-
löin siemenet kylvetään kahteen 
purkkiin ja tutkitaan vertailukasvia, 
jolla on normaalit kasvuolosuhteet 
ja koekasvia, jota hoidetaan tutki-
musongelman mukaan. Olisi hyvä, 
jos pari ryhmää tutkisi samaa on-
gelmaa, jolloin sattuman vaikutus 
tulokseen on pienempi. 
2. Koejärjestely
Oppilaat esittelevät suunnittele-
mansa koejärjestelyn ja ennustavat, 
mitä tapahtuu. Merkitään havainto-
lomakkeeseen.
3. Havainnot
Mitataan kasvit noin joka toinen 
päivä ja tarkkaillaan kasvien väriä, 
lehtien määrää ja kokoa. Tehdään 
muistiinpanot havaintolomakkee-
seen (liite 41) tai havaintovihkoon 
(Tehtäväkirjan lopussa).
4. Tutkimusraportti
Tehdään tutkimuksesta yhteenveto 
ja esitetään se luokalle. 
Itsearviointilomake löytyy liitteestä 
41. 
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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

Osista kokonaisuuksiksi

TVT Esitetään Tutki ja toimi -tutkimusraportti sähköisesti. Liitetään 
mukaan valokuvat eri vaiheista ja graafit havainnoista.

Seuraava oppitunti

42. Kivi kukkapenkkiä koristamaan
Tarvikkeet: viivoittimia, pyyhekumeja tai muuta pikkutavaraa, kolikoi-
ta, kännyköitä, teippiä, sakset, värikyniä, vasaroita

Vinkki: Muovipullosta itse- 
kasteluruukku
• Katkaistaan pullo keskeltä. 

Alaosasta tulee vesisäiliö. 
• Korkkiin tehdään reikä ja 

siitä pujotetaan läpi suikale 
 hyvin vettä imevää siivouslii-

naa. 
• Yläosa täytetään mullalla ja 

siihen istutetaan. 
• Multa ei pääse kuivumaan 

viikonlopun aikana, 
 ja juurten kasvua pystyy 

havainnoimaan.
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