
 

          

HEUREKAN TEMPPUTEHDAS 
Elämä ja aistit 

 

Toteutettu kakkosluokkalaisten kanssa aiheesta elämä. 

 

 

Aikataulutus:   1 h tempun tekemiseen 

   1–2 h syventävään tehtävään 

 

1.Tehkää yhdessä hikoileva kasvi  

 

Tarvikkeet: muovipussi, narua tai kuminauhaa, kasvi 

Tee näin: 

Pane muovipussi sellaisen oksan päälle, jossa on lehtiä, ja sido se kiinni. Pane kasvi ikkunalle 

auringonpaisteeseen tai lampun alle. Katso muutaman tunnin kuluttua, mitä on tapahtunut. 

Miettikää, mitä tapahtuu. Jättäkää kasvi aurinkoiseen paikkaan ja pitäkää pitkä tauko.  

 

2. Istuttakaa purkkeihin  

 

Tarvikkeet: pieni kannellinen lasipurkki, ruusupapu, käsipyyhe. 

Tee näin: 

Kostuta käsipyyhe ja laita purkkiin. Laita ruusupapu kostean käsipaperin päälle. Sulje purkki. Papuja 

on hyvä liottaa ennen tiedetemppua. Tällöin tulokset näkyvät nopeammin. 

Oppilaat täyttävät tempun seurantalomakkeen ja miettivät, mitä tulee tapahtumaan. 

Oppilaat voivat työskennellä pareittain. 

 

3. Tehkää ryhmissä matopiilo.  

 

Tarvikkeet: lasipurkki, folio, hiekkaa, multaa, matoja 

Tee näin: 

Täyttäkää lasipurkki kerroksittain hiekalla ja mullalla, niin että kerrokset tulevat selvästi näkyviin. 

Päällimmäiseksi laitetaan hieman lehtiä. Lopuksi lisätään matoja ja suljetaan purkki foliolla jossa on 

ilmareikiä. Purkit asetetaan pimeään tilaan (kaappi) jossa saavat olla noin viikon. Seuratkaa 

kerrostumien sekoittumista aika ajoin. Matoja kannatta ”kastella” varovasti jos on liian kuivaa. 

Tehtävän voi kokonaisuudessaan tehdä ulkona koulun pihalla, kevät on ihanteellisinta aikaa. 
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5.Syventävä tehtävä:  

 

Ekosysteemi lasipurkissa 

Puhukaa jo tekemistänne tempuista. Miettikää yhdessä, mitä tulee tapahtumaan. Miettikää miten 

ekosysteemit toimivat. Tehkää oma ekosysteemi. 

Rakentakaa oma pikku ekosysteemi suureen lasipurkkiin. Pankaa purkki ikkunalle. Varmistakaa, että 

se saa valoa, muttei liian paljon. Muuten voi olla vaikea seurata purkin tilanteen kehittymistä, koska 

suorassa auringonvalossa muodostuu paljon kondensoitunutta vettä. Paras ajankohta tempulle on 

keväällä. Tehkää havaintoja tasaisin välein. Valokuvatkaa eri vaiheet tai anna oppilaiden piirtää ne. 

Miettikää kiertokulkua ja tehkää rinnastuksia luontoon ja maapallon elämään. 

Peittäkää pohja ensin kivillä, Leca-soralla tai vastaavalla, jotta maasta tulee ilmavampaa. Pankaa 

purkkiin 1/4 multaa. Kastelkaa varovasti sen mukaan, kuinka paljon ja millaisia kasveja istutitte. 

Varokaa kastelemasta liikaa, ettei multa homehdu. Istuttakaa purkkiin muutamia kasveja, esimerkiksi 

köynnöskasvit näyttävät hienoilta ja muratti sopii tähän erityisen hyvin. Kukkivat kasvit eivät ole yhtä 

hyviä tähän tarkoitukseen. Myös tavallisista ruukkukasveista voi ottaa pistokkaita ja juurruttaa ne 

ennen istutusta. Tukkikaa purkin suu, että siihen muodostuu oma pieni ekosysteemi. 

 
 


