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Tarvikeluettelo Sää-jakson kokeita varten

• A4-kokoista kopiopaperia
• alumiinifoliota
• desilitran mittoja
• harjanvarsi
• kestomuovista valmistettuja pulloja
• kukkakeppejä tai muita keppejä
• kuminauhaa
• litran lasipurkkeja 
• lämpömittareita
• neuloja ja lankaa
• ompelukone
• pihdit
• sakset
• sanomalehtiä
• savisia kukkaruukkuja
• soraa
• suolaa
• suurennuslaseja
• taipuisaa metallilankaa
• teippiä
• tuulenpitävää kangasta
• villasukkia
• värillistä piirustuspaperia
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Sää
Opettaja voi lukea tarinan oppilaille jakson alussa.

Korppi (Legenda eskimoiden eli inuiittien alkuperästä)

Eskimoiden mukaan aikojen alussa ei ollut mitään muuta kuin pimeyttä, tyhjyyttä ja yksi 
korppi. Kukaan ei tiedä, mistä korppi oli tullut. Korppi istui kyyristyneenä maassa.

Korppi alkoi vähitellen liikkua. Sen jokaisen askeleen kohdalle maahan kasvoi kukkia, puita, 
järviä, vuoria ja jokia. Korppi istui alas miettimään. Paikalle, jossa korppi oli istunut, syntyi 
metsän peittämä maa. Joidenkin tuhansien vuosien jälkeen se ymmärsi luoneensa koko tuon 
maan. Se oli siis Isäkorppi, jolla oli valta luoda elämää!

Oli yhä pimeää. Korppi levitti siipensä lentääkseen valoisampaan paikkaan, mutta myös se 
maa, johon se laskeutui, oli kylmä ja pimeä. Sitten korppi ryhtyi kuljeskelemaan ympäriinsä, 
ja yhdessä silmänräpäyksessä kukat, puut, järvet, vuoret ja joet alkoivat herätä henkiin yhtä 
kauniina kuin korpin synnyinpaikassakin. Korppi päätti kutsua paikkaa ”maaksi” ja kaikkea 
maan yläpuolella olevaa ”taivaaksi”.

Oli yhä pimeää, mutta korppi näki maassa jotain kimaltavaa. Korppi raapi maata ja löysi 
lopulta suuren, kultaisen pallon. Se oli aurinko, joka oli ollut kaivettuna maahan. Aurinko 
kohosi nopeasti taivaankannelle valaisemaan sekä maata että taivasta.

Yhtäkkiä korppi kuuli ääntä pensaasta. Siellä oli suuri, aukeamaisillaan oleva herneenpalko. 
Palko avautui poksahtaen, ja pieni ihminen, ensimmäinen eskimo, astui ulos herneenpalos-
ta.

Korppi hämmästyi kovasti ja katsoi pientä hahmoa. ”Onko sinulla nälkä?”, korppi kysyi. ”On”, 
eskimo vastasi ja osoitti vatsaansa. Korppi alkoi poimia marjoja eskimolle. Tämä oli niin 
nälissään, että marjat loppuivat pian kesken.

Olipas siinä ahne ihminen, korppi ajatteli. Se keräsi savea rannalta ja muovasi siitä poron. 
Sitten se muovasi toisen ja vielä kolmannenkin. Korppi puhalsi poroihin hengen ja viittasi 
niitä juoksemaan rantaa pitkin. Korppi muovasi myös nuolia ja jousia eskimolle sekä opet-
ti tämän metsästämään poroja ruoakseen. Korppi selitti, että metsästäjällä oli suuri vastuu. 
Jos poroja metsästettäisiin liikaa, ne loppuisivat, ja metsästäjä saisi taas kulkea nälissään.

Korppi teki eskimolle myös naisen, jotta tämän ei tarvitsisi olla yksin. Korppi opetti ihmiset 
myös tekemään tulen ja rakentamaan taloja. Korppi uskoi, että ihmiset tulisivat nyt toimeen 
omillaan, mutta niin ei käynyt. Ihmiset olivat nälkäisiä, ja porot loppuisivat pian. Korpin oli 
koko ajan luotava uusia eläimiä, kuten kaloja, toisia lintuja ja nisäkkäitä. Ihmiset saivat lap-
sia ja tarvitsivat aina vain lisää ruokaa. Korppi väsyi yhä enemmän ja enemmän. Lopulta se 
kyllästyi ihmisiin kokonaan ja otti auringon pois taivaalta. Se pakkasi auringon säkkiin ja 
lensi takaisin taivaaseen. Siellä korppi ripusti auringon roikkumaan paksusta köydestä.

Ihmiset joutuivat nyt elämään pimeydessä. Se oli kauhea aika maan päällä. Ihmiset kerään-
tyivät peloissaan tuliensa ympärille. Taivaassa korppi sai poikasen lumihanhen kanssa. Poi-
kakorppi oli yhtä utelias kuin Isäkorppikin. Eräänä päivänä poika leikki auringolla ja tarttui 
köyteen. Sitten se lähti seikkailemaan aurinko toisen siipensä alla. Isäkorppi huusi huolissaan 
poikansa perään, että tämän pitäisi olla varovainen kultaisen pallon kanssa. Korppipoika 
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lensi maahan ja ripusti auringon vanhalle paikalleen. Nyt ihmiset saivat taas nauttia valosta 
ja lämmöstä. Muistuttaakseen meitä ihmisiä Isäkorpin viisaudesta pani Korppipoika kuiten-
kin maan ja taivaan kiertämään toisiaan. Siksi meillä on nyt päivä ja yö sekä valo ja pimeys.

(Tarina pohjautuu grönlantilaisiin myytteihin ja legendoihin.)

Säätila

Sääilmiöt vaikuttavat suuresti elämään maapallolla. Auringon säteet ovat säiden ja ilmasto-
jen perusta. Säätilaan vaikuttavat lisäksi ilmanpaine, ilman lämpötila, ilman kosteus ja tuuli 
tai tuulen puute. Säätä on vaikea ennustaa, sillä sää vaihtelee eri paikoissa.

Maanpinta imee itseensä puolet auringon säteistä, ja loput heijastuvat avaruuteen tai 
imeytyvät ilmakehään. Heijastumisen määrä riippuu pinnasta, johon säteet osuvat. 
Valkoinen lumi heijastaa 90 % auringon energiasta, kun taas tummanvihreät sademetsät 
imevät itseensä suuria määriä energiaa.

Ilmakehä ympäröi maapalloa. Se ylettyy noin 700 km maapallon yläpuolelle. Ilmakehän ja 
avaruuden välillä ei kuitenkaan ole selkeää rajaa.

Ilmakehässä on neljä kerrosta. Alimpana on troposfääri, joka ylettyy 10–15 km:n korkeu-
teen. Troposfäärissä on paljon vesihöyryä, ja siellä tapahtuu kaikki se, mitä kutsumme 
sääksi. Suuret lentokoneet lentävät yleensä troposfäärin alueella.

Stratosfääri nousee troposfäärin yläpuolelle 50 km:n korkeuteen. Otsonikerros sijaitsee 
tässä kerroksessa. Stratosfääri muodostuu kuivasta ja lämpimästä ilmasta.

Mesosfääri sijaitsee 50–80 km:n korkeudessa. Siellä on kylmempää, jopa −120˚C. 

Ylimpänä on termosfääri, jossa kaasut ovat hyvin ohuita. Termosfäärissä voi olla hyvin kuu-
maa, jopa 2 000˚C. Siellä syntyvät revontulet sekä tähdenlennot eli meteorit.

Oppilaan teksti, sivut 8,9,10

Miten sade muodostuu?

Vesihöyryn määrä ilmassa ratkaisee, kuinka kosteaa ilma on. Ilmankosteus vaihtelee, mutta 
on olemassa tietyt rajat sille, kuinka paljon ilmassa voi olla vesihöyryä tietyssä lämpötilassa. 
Tätä rajaa kutsutaan kastepisteeksi. Lämmin ilma voi sitoa enemmän kosteutta kuin kylmä. 
Siksi kovalla pakkasella ei voi sataa kovin paljon lunta. 

Pilven syntyminen edellyttää, että lämmin, kostea ilma kohoaa ylöspäin ja jäähtyy. Kosteus 
tiivistyy pisaroiksi siinä korkeudessa, jossa kastepiste on yhtä suuri kuin ympäröivä lämpöti-
la. Tiivistymiseen tarvitaan myös ilmassa olevia pieniä tomuhiukkasia, joita kutsutaan tiivis-
tymisytimiksi. 

Jos lämpötila on alle nolla astetta, muodostuu lunta. Lumihiutaleen aihio muodostuu pilves-
sä. Sen jälkeen aihio kulkee ilmassa, kunnes se on kyllin painava pudotakseen maahan. Tämä 
prosessi voi vaatia useita päiviä.
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Syyn ilman lämpenemiselle lumisateen alkaessa voimme löytää termodynamiikasta. Kun 
vesimolekyyli muuttuu nestemäisestä kiinteäksi, vapautuu lämpöä, mikä saa lämpötilan 
kohoamaan.

Oppilaan teksti, sivu 11

Konvektio eli kuljettuminen, 1 
Yhdessä tehtävä koe

Katsokaa kuljettumisliikkeitä, jotka syntyvät, kun vettä lämmitetään kattilassa. Veden liikkeet 
on helpompi huomata, jos lisäätte pippuria, teelehtiä tai vastaavaa veteen.

Konvektio eli kuljettuminen, 2 
Yhdessä tehtävä koe

Puhaltakaa suuri muovikassi täyteen lämmintä ilmaa hiustenkuivaajan avulla. Kauanko 
kuluu, ennen kuin pussi alkaa kohota ilmaan? Kuinka korkealle pussi nousee, ennen kuin 
se putoaa maahan?

Sademittari 
Oppilaan koe 1

Sademittari tulee asettaa avoimelle mutta tuulelta suojatulle paikalle. Sademittari voidaan 
myös painaa multaan tai hiekkaan. Tärkeintä on, että se seisoo tukevasti. Millimetrien ja 
senttimetrien merkitseminen voi olla hieman hankalaa, mutta yksi tapa on kopioida tai 
leikata pala vanhasta mittanauhasta ja liimata se pullon kylkeen kiinni. Pullon kylkeen voi 
kiinnittää myös viivoittimen. Tarkistetaan sademittari päivittäin ja kirjataan muistiin, kuinka 
paljon on satanut. Tyhjennetään pullo, kun sademäärä on mitattu.

Oppilaan kokeet 2,3

Lumi

Sana lumihiutale herättää useimmissa ihmisissä mielikuvan tähdenmuotoisesta hiutaleesta. 
Se on kuitenkin vain yksi kuudesta hiutaletyypistä. 

Lumihiutale syntyy, kun muutama vesimolekyyli jäätyy yhteen ja muodostaa kiteen. Kiteen 
kasvaessa siihen tarttuu yhä uusia molekyylejä samanlaiseen kidemuodostelmaan, jonka 
alkuperäiset molekyylit muodostivat. Lumikiteen perusmuoto on kuusisivuinen särmiö. 
Lämpötila, tuuli ja ilmankosteus vaikuttavat siihen, millainen kiteestä kehittyy. Kahta aivan 
samanlaista lumihiutaletta ei ole olemassa.

Saksalainen tähtitieteilijä Johannes Kepler havaitsi jo 1600-luvulla, että kaikki lumihiutaleet 
ovat kuusikulmaisia. Japanilainen lumitutkija Ukichiro Nakaya oli ensimmäinen, joka doku-
mentoi kaikki kuusi lumihiutaletyyppiä. Hän julkaisi vuonna 1954 kirjan, jossa oli mukana 
2 000 erilaista lumihiutaletta.
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Lumihiutaletyypit

Levyt
Jos ilma on kuivaa, hiutale ei voi kasvaa kovin suureksi, vaan se säilyttää alkuperäisen kuusi-
kulmaisen särmiön muotonsa. Levyjä syntyy, kun lämpötila on −10…−20˚C.

Tähdet
Tähtimäisiä hiutaleita syntyy lämpötilan ollessa noin −15˚C ja ne ovat tavallisin lumihiutale-
tyyppi. Suuret tähtimäiset hiutaleet ovat harvinaisia, sillä ne ovat hauraita ja murtuvat hel-
posti törmätessään toisiinsa. Ihanteellisissa olosuhteissa lumitähdet voivat kuitenkin sulau-
tua toisiinsa ja muodostaa suuria hiutaleita. Siperian Bratskissa satoi vuonna 1971 
A4-arkin kokoisia hiutaleita.

Dendriitit
Dendriitit ovat kolmiulotteisia lumihiutaleita, joiden sakarat kasvavat useammassa kuin yh-
dessä tasossa. Nämä monimutkaiset kiteet muodostuvat ilmankosteuden ollessa korkea ja 
lämpötilan ollessa −20…−25˚C.

Pylväät
Pylväsmäiset lumihiutaleet syntyvät −15…−20˚C:n lämpötilassa ja kuivassa ilmassa. Pylväät 
ovat pienempiä ja tiiviimpiä kuin tähdet.

Levyt ja pylväät
Joskus kaksi hiutaletyyppiä, pylväät ja levyt, sulautuvat yhteen. Näin tapahtuu, kun lumi-
hiukkaset laskeutuvat vaihtuvien lämpötila- ja kosteuskerrosten läpi. Pylväät syntyvät ensin 
ja liittyvät levyihin pilven alaosissa.

Neulat
Neulamaisia lumihiutaleita esiintyy leudommassa ilmassa. Ne syntyvät maan lämpötilan ol-
lessa lähellä nollaa ja ilman lämpötilan ollessa −5˚C:n ja −10˚C:n välillä.

Koska olosuhteet vaihtelevat suuresti eri ilmakerroksissa, voi samassa lumisateessa olla 
monentyyppisiä lumihiutaleita.
Yhdessä tavallisessa lumihiutaleessa on 1 000 000 000 000 000 000 (triljoona)
vesimolekyyliä.

Oppilaan teksti, sivu 12

Lumihiutaleiden tutkiminen
Yhdessä tehtävä koe

Odottakaa kunnollista lumisadetta. Parhaat lumisateet tulevat, kun ilman lämpötila on noin 
0˚C, sillä hiutaleet ovat silloin suuria ja ilmavia. Menkää ulos ja ottakaa mukaanne muutama 
arkki kylmää mustaa kartonkia ja luuppi tai suurennuslasi. Pankaa paperit maahan ja anta-
kaa lumihiutaleiden pudota niille. Tutkikaa hiutaleita suurennuslaseilla. Näettekö kahta 
samanlaista hiutaletta? Löydättekö joitain erityisiä piirteitä? Kun tulette sisälle, oppilaat 
saavat piirtää kuvia lumihiutaleista.
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Muunnelma tehtävästä:
Voitte tutkia hiutaleita, jotka ovat tarttuneet esim. ikkunoihin. Tehtävän voi toistaa eri 
päivinä.

Lumihavaintoja
Yhdessä tehtäviä kokeita

Lumipeite
Mitatkaa lumen syvyys eri paikoissa. Onko lumipeite kaikkialla yhtä paksua? Missä on eniten 
lunta, missä vähiten? Mistä ero johtuu?

Valkeaa kuin lumi
Näyttääkö lumi samalta kaikkialla? Tutkikaa lunta tien vierustoilla, metsässä, koulun pihalla 
ja muissa lähellä olevissa paikoissa. Miltä lumi näyttää? Täyttäkää purkki lumella eri paikois-
sa ja sulattakaa lumet. Onko sulamisvedessä muutakin kuin vettä, ja jos on, niin mitä?

Lumi paljastaa
Mitä lumi voi kertoa? Etsikää jälkiä ja selvittäkää, kuka tai mikä on käynyt kyseisessä paikas-
sa. Seuratkaa eläinten jälkiä ja tutkikaa, minne eläin on mennyt.

Mitatkaa lumen, jään ja veden lämpötila
Kun mittaatte esimerkiksi järviveden lämpötilaa, sitokaa naru tiukasti lämpömittariin ja 
laskekaa se veteen. Jos olette laiturilla, menkää sen päähän ja laskekaa mittari veteen, 
mutta pitäkää kiinni narusta. Lukekaa lämpömittaria muutaman minuutin kuluttua. Ottakaa 
sitten paino (esim. pussissa oleva kivi), johon on sidottu pitkä naru ja kiinnittäkää lämpömit-
tari siihen. Laskekaa mittari varovasti järven pohjaan ja mitatkaa lämpötila. Mitatkaa lämpö-
tilaa eri syvyyksissä, esim. puolen metrin välein. Piirtäkää sitten kaavio lämpötilan suhteesta 
veden syvyyteen. Missä on lämpimintä, pinnalla vai pohjassa? Mistä se voi johtua? 

Tutkitaan lunta
Oppilaan koe 4

Termospullo 
Oppilaan koe 5

Kokeen voi tehdä myös purkeilla, joissa on vaihtoehtoisesti lämmintä vettä. Purkissa, joka on 
ollut parhaiten suojattuna kylmältä ilmalta, on lämpimintä vettä. Suoja toimii eristeenä ja 
säilyttää lämmön. Verrataan termospulloon.

Keskustelkaa:
Miten pitäisi pukeutua oikein kylmänä talvipäivänä? Kuinka eläimet selviävät kylmästä?
Miksi taloissa on lämpöeristeet? Miten jäätelö saadaan pysymään kylmänä, jos ei voida 
käyttää pakastinta?
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Sää

Sää vaikuttaa melkein kaikkeen,
mitä tapahtuu maapallolla.
Sää vaikuttaa tapaamme elää,
asuinpaikan valintaan ja siihen,
millaisia vaatteita me käytämme.
Sää vaikuttaa myös siihen,
miten liikumme paikasta toiseen.

Sää riippuu ilman liikkeistä ja siitä,
miten kosteaa ilma on.
Säähän vaikuttaa myös vesi,
jota on sateessa, pilvissä, lumessa,
sumussa ja ukkosessa.

Ilmastoksi kutsutaan säätä,
joka on tyypillinen tietyssä paikassa
pitemmän aikaa.

Pilviä on erimuotoisia ja erikokoisia.
Jotkut pilvet ovat suuria ja pumpulimaisia,
toiset pieniä ja harsomaisia.
Pilven ulkonäkö riippuu siitä,
onko se muodostunut
vesipisaroista vai jääkiteistä.
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Tuulet

Heti kun liikut, ilma puristuu sinua vasten.
Et voi nähdä tuulta,
mutta voit tuntea sen kasvoillasi.
Voit selvittää tuulen suunnan
nuolaisemalla sormeasi ja
pitämällä sitä ilmassa.
Tuulen puolella sormi tuntuu kylmältä.

Kun maanpinta lämpenee,
ilma alkaa liikkua.
Kun ilma liikkuu hitaasti,
tuuli on heikkoa.
Kun ilma liikkuu nopeasti,
tuuli on voimakasta tai navakkaa.
Kun tuuli on oikein kovaa,
on myrsky tai jopa hirmumyrsky.
Tuulen voimakkuus mitataan sillä,
miten monta metriä tuuli kulkee sekunnissa.
Se lyhennetään m/s.
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Pilvet

Yksi aivan tavallinen pilvi
muodostuu miljoonista vesipisaroista
jotka leijuvat ilmassa.
Pilvet muodostuvat siis vesihöyrystä.

Kesällä, kun maanpinta lämpenee,
myös maan lähellä oleva ilma lämpenee.
Kun tämä ilma kohoaa ylöspäin,
se jäähtyy samalla.
Ilman vesihöyry jäähtyy ja
muuttuu pieniksi vesipisaroiksi,
joita kutsutaan pilvipisaroiksi.
Silloin sanotaan, että vesihöyry tiivistyy.
Pilvipisarat kiinnittyvät toisiin
pisaroihin ja muodostavat pilviä.

Ei ole olemassa kahta
täysin samanlaista pilveä.
Pilvet muuttavat muotoaan koko ajan.
Lisäksi on olemassa erilaisia pilvityyppejä.
On mm. kumpupilviä, sadepilviä
ja hahtuvapilviä. 
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Vesipisaroita

Kun lämmin ilma kohoaa maasta ylöspäin,
ilman vesihöyry muuttuu
pieniksi vesipisaroiksi.
Vähitellen syntyy pilviä.
Jokaisessa pilvessä on miljoonia
vesitippoja ja jääkiteitä.
Joissain suurissa pilvissä on vesipisaroita
alla ja jääkiteitä päällä.
Kun vesipisara putoaa,
se osuu toisiin pisaroihin.
Vesipisarat tarttuvat kiinni toisiinsa.

Pieniä, tiheään putoavia vesipisaroita
kutsutaan tihkusateeksi.
Kun vettä tulee paljon,
puhutaan rankkasateesta.
Pienistä vesipisaroista voi myös
kehittyä usvaa tai sumua.
Se tarkoittaa, että vesipisarat
vain leijuvat ilmassa.
Usva ja sumu ovat oikeastaan
pilviä, jotka ovat syntyneet maan pinnalla.

Veden, lumen ja rakeiden
sademääriä mitataan.
Mittayksikkönä on
millimetri tai senttimetri.
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Lumi ja jää

Kaikkein korkeimmalla olevat pilvet
muodostuvat jääkiteistä.
Kiteet tarttuvat toisiinsa
ja kasvavat lumihiutaleiksi.
Lumihiutaleet putoavat hitaasti maahan.
Jos ilman lämpötila on yli nolla astetta,
hiutaleet muuttuvat sadepisaroiksi.
Jos on pakkasta, hiutaleet putoavat
maahan lumena.

Lumi ei ole aina samanlaista.
Hyvin kylmällä ilmalla lumi on ”kuivaa”.
Se narisee kenkiesi alla, kun kävelet.
Sellaisesta lumesta ei voi tehdä lumipalloja.
Kun lämpötila lähestyy nollaa, lumi muuttuu
raskaammaksi ja kosteammaksi.
Nuoskalumesta voi tehdä hienoja lumipalloja.

Talvella voi myös joskus nähdä kuuraa
esimerkiksi ikkunoissa ja puissa.
Kuuraa syntyy, kun kostea ilma jäätyy jääkiteiksi.
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Sademittari

Tarvitset
• kestomuovista valmistetun pullon
• sakset
• teippiä
• viivoittimen (vähintään 20 cm)
• savisen kukkaruukun.

1.  Leikkaa pullo keskeltä kahtia saksilla.
2.  Käännä pullonkaula ylösalaisin.
3.  Teippaa syntynyt suppilo kiinni pullon alaosan
     sisälle niin, että se pysyy paikoillaan.
4.  Kiinnitä viivoitin kuminauhoilla
  rakentamasi sademittarin ulkoreunaan.
5.  Vie kukkaruukku ulos ja paina se
     syvälle multaan tai hiekkaan.
6.  Laita sademittari ruukkuun 
  ja tarkista, että mittari seisoo vakaasti.
7.  Tarkista joka päivä, onko satanut.
8.  Kirjaa sademäärä päivittäin
  vihkoosi viikon ajan.
9.  Tyhjennä mittari aina mittauksen jälkeen.
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Koe 2

Tuulipussi

Tarvitset
• palan tuulenpitävää kangasta (1 m x 1 m)
• 60 cm taipuisaa metallilankaa 
• ompelukoneen   
• nuoraa
• harjanvarren
• neulan ja lankaa
• pihdit.

1.  Taita kangas kahtia ja
     leikkaa siitä kaksi palaa kuvan mukaan.
2.  Voit huolitella siksak-saumalla
     palojen lyhyet sivut (päädyt).
3.  Ompele palojen pitkät sivut kiinni toisiinsa.
     Jätä päädyt auki, jotta tuuli pääsee
     kulkemaan niistä läpi.
     Nyt sinulla on suppilo.
4.  Taita käänne suppilon leveään päähän.
     Ompele käänne käsin, mutta jätä siihen
     pieni aukko metallilangan pujottamista varten.
5.  Käännä suppilo toisin päin.
     Nyt nurja puoli on sisäpuolella.
6.  Pujota metallilankaa leveän pään käänteeseen.
     Taivuta metallilanka niin, että suppilon
     leveästä päästä tulee ympyrän muotoinen.
7.  Taivuta metallilangan päät
     pihdeillä harjanvarren ympärille.
     Tuulipussi on nyt valmis.
     Voitte kiinnittää sen esimerkiksi
     kiipeilytelineeseen tai johonkin muuhun
     korkeaan paikkaan koulun pihalla.

50 cm

20 cm
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Koe 3

Pilvikirja

Tarvitset
• neljä arkkia valkoista, A4-kokoista paperia
• värillistä piirustuspaperia
• kepin tai kukkakepin
• kuminauhaa
• sakset.

1.  Kokoa paperit yhdeksi pinoksi ja taita ne keskeltä.
2.  Leikkaa kuvan osoittamalla tavalla kaksi lovea
     kaikkien paperien läpi yhtä aikaa.
3.  Pujota kuminauha ja keppi kuvan
  osoittamalla tavalla.
4.  Katsele pilviä viikon ajan aamulla,
 keskipäivällä ja illalla.
5.  Piirrä kirjaasi pilviä, joita olet nähnyt.
6.  Millainen sää on? Kirjoita tai piirrä.
7.  Katso säätiedotuksia
 televisiosta tai sanomalehdestä.
8.  Opettele, mitä merkkejä
 säätiedotuksissa käytetään 
     kauniista ilmasta, sateesta,
 tuulen suunnasta ja
     korkea- ja matalapaineesta.
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Koe 4

Tutkitaan lunta

Tarvitset
• kolme lasipurkkia (tilavuus 1 l)
• lämpömittarin
• ½ dl suolaa
• ½ dl soraa
• suurennuslasin.

 1.  Kerää jokaiseen purkkiin reilusti lunta.
 2.  Mittaa lasipurkeissa olevan lumen lämpötila.
 3.  Merkitse purkit numeroilla 1, 2 ja 3.
 4.  Ripottele suolaa ensimmäiseen purkkiin.
  Mitä tapahtuu?
 5.  Sirottele soraa toiseen purkkiin.
  Mitä tapahtuu?
 6.  Tutki kolmannen purkin lunta
  suurennuslasilla ja laita se sitten sivuun.
 7.  Missä purkissa lumi sulaa nopeimmin?
 8.  Mikä on lämpötila lasipurkissa,
  kun kaikki lumi on sulanut?
 9.  Tutki purkin nro 1 vettä suurennuslasilla.
 10.  Onko purkin nro 1 vesi erilaista
       kuin purkin nro 3 vesi?
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Koe 5

Termospullo

Tarvitset
• neljä lasipurkkia täynnä lunta
• sanomalehden
• villasukan
• alumiinifoliota
• lämpömittarin.

1. Mittaa ensimmäisen purkin lämpötila
 ja merkitse se muistiin.
2. Kiedo sanomalehti toisen
 purkin ympärille.
3. Vedä villasukka kolmannen
 purkin ympärille.
4. Kiedo alumiinifoliota neljännen
 purkin ympärille.
5. Mitä muissa purkeissa on tapahtunut,
 kun lumi on sulanut ensimmäisestä purkista?
6. Mittaa lämpötilat lasipurkeissa
 kolmen tunnin kuluttua.
 Mitä huomaat?
 Mikä materiaali suojaa parhaiten lämmöltä?
 Mistä materiaalista tekisit termospullon?
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Tarvikkeet Koe 1, Sademittari

Koe 3, Pilvikirja Koe 4, Tutkitaan lunta

Koe 5, Termospullo

Lumihiutale Dendriitti Lumihiutale Levy

Lumihiutale Neula Lumihiutale TähtiLumihiutale Pylväs ja Levy

Lumihiutale Pylväs

Yksittäisen kuvan lataus Fysiikka ja Kemia- kirjan verkkosivuilta kansiosta SÄÄ.
www.opike.fi  Tutustu tuotteisiin.



JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry • www.opike.fi
© 2012 Oppimateriaalikeskus Opike • ISBN 978-951-580-537-9


