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Esipuhe 
 

Materiaalikokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, joiden kielitaito on 

eurooppalaiseen viitekehitykseen suhteutettuna alle B1.1. Materiaalin ovat tehneet 

aineenopettajat ja suomen kielen opettaja yhteistyössä. Materiaali tukee 

perusopetuksen kemian ja fysiikan opiskelua ja se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi 

aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen opetuksessa. Materiaali tukee erityisesti 

opiskelijan perustaitojen eli lukutaidon, numerotaitojen sekä tieto- ja 

viestintätekniikkataitojen kehittymistä.  

 

Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin on Euroopan sosiaalirahaston ja valtion 

rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoite on Taito-ohjelman mukaisesti 

aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen. Tähän tavoitteeseen 

päästään kouluttajien ja opettajien ainerajat ylittävät yhteistyöllä ja tästä syntyvällä 

materiaalilla. Hanketta toteuttavat Vanajaveden Opisto, Ammattiopisto Tavastia ja 

Otavan Opisto. 

 

 

Tekijät 
 

Juha Mäkirinta 

Taru Toppola 

Kirsi Sojakka 

Vesa Partanen 
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Materiaalin rakenne 
 
Jokaisen kappaleen alussa on tietolaatikko, joka kertoo tarkemmin materiaalin 

sisällöstä. Sen avulla opettajan on helpompi poimia omaan opetukseensa 

sopivimmat materiaalit. 

 
Opintokokonaisuus  

Taitotaso  

Kesto  

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  

 

Perustaidot 
 
Erityisesti tiettyä perustaitoa kehittävät tehtävät on merkitty perustaidon symbolilla. 

 

 Lukutaito 

 

 Kirjoitustaito 

 

 Numerotaidot 

 

 Digitaaliset taidot 

 

 Soveltavat ongelmanratkaisutaidot 
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Tehtävätyypit 
Muistamistehtävä 1. Opettele ulkoa/muista/opeta ystävälle… 

 

 

 
Tehtävän tarkoitus on harjoittaa muistia ja korostaa 

muistamisen tärkeyttä oppimisprosessin etenemiseksi. 

 

Sanastotehtävä 1. Kirjoita, etsi, lajittele… 

tärkeät verbit  + objekti omalla kielellä 

suunnitella tutkimus  

   

 
Tehtävän tarkoitus on auttaa sanaston ja lauserakenteiden ymmärtämisessä. 

Tehtävä tukee myös oikeinkirjoittamisen vahvistamista. 

 

Sanastotehtävä 2. Kirjoita, taivuta, muodosta… 

lyhenne nimi missä alkuainetta on? Missä on mitä? Kirjoita lause. 

F fluori hammastahna  

O happi ilma 21 %, vesi  

 
Tehtävän tarkoitus on laajentaa sanan tasolta lausetasolle tai auttaa 

sanantaivutusten ymmärtämisessä. 

 

Luetun ymmärtämistehtävä 1. Lue teksti ja hahmottele laatikkoon, … 

 

 
 
 
 

Tehtävän tarkoitus on varmistaa luetun ymmärtäminen. Opiskelija voi 

kirjoittaa, piirtää tai tehdä ideakarttaa itsenäisesti tai opettajan johdolla.  

Tekstien reunassa 

on laatikko, joka 

auttaa luetun 

ymmärtämisessä 

joko sanaston tai 

apukysymysten 

avulla. Laatikossa 

voi olla myös 

tyhjää, jolloin 

opettaja itse voi 

päättää, mitä 

laatikkoon on paras 

tehdä. 

 

Opettele ulkoa 10 alkuainetta ja opeta ne ystävälle. 
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Luetun ymmärtämistehtävä 2. Luokittele sanat oikeisiin laatikoihin. 

 

 

 

Tehtävä ohjaa havaitsemaan ilmiöiden yhteisiä ominaisuuksia luokittelun 

avuksi ja opettaa prosessikaavioita. 

 

Numerotehtävä 1. Lue, etsi, kirjoita… 

metalli lyhenne sulamispiste (ºC) 

alumiini Al 660,4 

elohopea Hg  

 

Tehtävän tavoite on opettaa opiskelijaa hakemaan tietoa taulukosta ja 

sijoittamaan tietoa oikeaan kohtaan taulukkoon.  

 

Numerotehtävä 2. Laske. 

 

 

 

 

 

Tehtävä vahvistaa perusnumerotaitoja ja sanallisten matemaattisten 

tehtävien ymmärtämistä. 

 

Hahmotustehtävä 1. Sijoita sanat oikeaan kohtaan suoralle. 

 

 

 

Tehtävä auttaa ymmärtämään lukujonoja, aikajanaa ja prosessikaavioita. 

Ihmisen energiantarve on 30 kcal painokiloa kohti. Paljonko 70 kiloa 
painava mies tarvitsee energiaa päivässä? Kirjoita lauseke ja laske. 
 
30 kcal × 70 = 2100 kcal  
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Tiedonhakutehtävä 1. Etsi internetistä/sivustolta tietoa. 

 

 

 

 

 

Tehtävän tarkoitus on ohjata opiskelija etsimään tietoa digitaalisten kanavien 

avulla. 

 

Soveltava tehtävä 1. Katso ja kirjoita. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tehtävän tarkoitus on kehittää kirjoitustaitoa ja ohjata 

opiskelija soveltamaan oppimaansa. 

 

Soveltava tehtävä 2. Aivopähkinä, pohdi, puhu, keskustele… 

 Miksi maito ei ole kalsiuminen, vaan siinä on kalsiumia?  

Mitä muuta maidossa on? 

 Miksi suihku on kromattu eikä krominen?  

Tehtävän tarkoitus on ohjata opiskelijaa soveltamaan ja osoittamaan 

oppimaansa. 

 

 

  

Käy kurssin aikana kaksi kertaa sivuilla: https://ilmatieteenlaitos.fi/,  

klikkaa  

ja merkitse lumen syvyydet taulukkoon. 
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Opintokokonaisuuden tavoitteet: 

 Ymmärrät, miten tutkimus tehdään ja muistat tutkimukseen liittyviä käsitteitä. 

 Osaat kertoa tuotteen elinkaaren ja ymmärrät kierrätyksen merkityksen. 

 Osaat etsiä kemiaan liittyvää tietoa internetistä. 

 Ymmärrät seuraavat käsitteet: atomi, alkuaine ja kemiallinen yhdiste. 

 Muistat alkuaineiden kemiallisia merkkejä. 

 Osaat antaa esimerkkejä aineen eri olomuodoista. 

 Ymmärrät kemian ja fysiikan osaamisen merkityksen omassa elämässäsi, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa. 

 Haluat ja osaat opiskella kemiaa lisää. 
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Opettajalle 

   

Opintokokonaisuus Tutkimuksen tekeminen 

Taitotaso A1.3 

Kesto 4 tuntia (aikaan sisältyy seuranta kurssin aikana) 

Luku- ja 

kirjoitustaito 
taulukointi 

Numerotaidot mittaaminen, vertailu 

Digitaaliset taidot tiedonhaku sivustolta 

Kielen rakenteet verbi ja objekti, sivulauseet, nesessiivi 

Sanastosisältö tutkimuksen sanasto 
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1. Tutkimuksen tekeminen 

Kun teet tutkimusta, seuraat asioita ja teet päätelmiä tuloksista.  

Ensin sinun pitää suunnitella tutkimus ja miettiä, mitä haluat 

tutkia. Sitten suunnittelet, miten teet tutkimuksen ja mitä 

välineitä tarvitset. Sinun pitää arvioida tarvittavan tiedon laatu 

ja määrä eli se, mikä on tärkeää ja kuinka paljon tietoa tarvitset. 

Kun teet tutkimusta, sinun pitää mitata jotakin suuretta, seurata 

tai havainnoida jotakin ilmiötä. Sinun pitää kirjata tai taulukoida 

havaintosi. 

Kun havaintoja on tarpeeksi, sinun pitää laskea tulokset. Voit 

myös havainnollistaa tuloksia kuvaajalla eli diagrammilla. 

Sen jälkeen sinun pitää tulkita tuloksia. Et saa arvata, vaan sinun 

pitää päätellä johtopäätökset tuloksista. Päättelet, mitä 

tapahtui ja miksi. 

Lopuksi sinun pitää raportoida tutkimus eli kirjoittaa raportti. Nyt 

voit arvioida, oliko tutkimuksesi luotettava ja onnistunut.  

Tehtävä 1.1 Kirjoita tärkeät substantiivit vihkoon ja käännä ne omalle kielelle. 

 

 
 
 
 
 

  

Tärkeät 
substantiivit 
 
tutkimus 
 
päätelmä 
 
väline 
 
laatu 
 
määrä 
 
suure 
 
ilmiö 
 
havainto 
 
tulos 
 
kuvaaja 
 
johtopäätös 
 
raportti 

Kuva 1: Otavan Opiston  
peruskoulun opiskelijat 
mittaavat puun pituutta. 
© Natalia Papunen 
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Tehtävä 1.2 Kirjoita taulukkoon tekstistä alleviivatut verbit ja niiden määreet. Kirjoita 

ne myös omalla kielelläsi. 

tärkeät verbit  + objekti omalla kielellä 

suunnitella tutkimus  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Tehtävä 1.3 Suunnitelkaa ja toteuttakaa tutkimus, jonka toteutatte kurssin aikana. 
Erilaisia mahdollisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi: 

 lumen syvyys 

 lämpötila 

 sademäärä 

 puiden pituus 

 kävely- / juoksunopeus 

Tutkimuksen voi tehdä myös digitaalisesti. 
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Esimerkkitutkimus 

 

Lumen syvyys 

Katso karttaa. Kartassa on esitetty lumen syvyys (cm) 

keskimäärin 15.3. vertailukaudella 1981 – 2010. 

Kirjoita kunnat karttaan ja kirjoita lumen syvyys 

taulukkoon. 

 

Tehtävä 1.4 Käy kurssin aikana kaksi kertaa 

sivuilla: https://ilmatieteenlaitos.fi/,  

klikkaa  

ja merkitse lumen syvyydet taulukkoon. 

 

kunta 

 

lumen syvyys 

keskiarvo 15.3.  

lumen syvyys 

 _ _ . _ _. _ _ _ _  

lumen syvyys 

_ _ . _ _. _ _ _ _ 

Helsinki    

Turku    

Tampere    

Mikkeli    

Joensuu    

Oulu    

Sodankylä    

Kilpisjärvi    

Kuusamo    
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Opettajalle 

  

Opintokokonaisuus Alkuaineet 

Taitotaso A1.3 

Kesto 6 tuntia 

Luku- ja 

kirjoitustaito 
oikeinkirjoittaminen, missä on mitä -lause 

Numerotaidot lukusuoran hahmottaminen 

Digitaaliset taidot 
tiedon haku sivustolta, hakukoneen käyttö, hakusanat, 

kuvahaku 

Kielen rakenteet partitiivi, adjektiivit, passiivin imperfekti, missä on mitä -lause 

Sanastosisältö kemian perussanasto 
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2. Alkuaineet 

Kaikki maailmassa on tehty jostakin. Alkuaineet ovat aineita, 

jotka ovat kaiken alku. Alkuaineet ovat maailman 

rakennuspalikoita.  

Jokaisella alkuaineella on oma lyhenne ja järjestysnumero. 

Luonnossa esiintyy 94 eri alkuainetta. Ihminen on valmistanut yli 

20 alkuainetta. Alkuaine määritellään sen ytimessä olevien 

protonien lukumäärän mukaan. 

Tavallisesti alkuaineet esiintyvät luonnossa yhdisteinä. Esimerkiksi 

vesi (H2O) on yhdiste, jossa on vetyä ja happea.  

 

Tehtävä 2.1 Kirjoita tärkeät substantiivit vihkoon ja 

käännä ne omalle kielelle. 

 
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä 

sininen = epämetalli pinkki = metalli  vihreä = puolimetalli

Tärkeät 
substantiivit 
 
alkuaine 
 
rakennuspalikka 
 
lyhenne 
 
järjestysnumero 
 
ydin 
 
protoni 
 
lukumäärä 
 
yhdiste 
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 Metallit 
 
Enemmistö alkuaineista on metalleja. Metalleja on ympäristössäsi paljon. 

 

Tehtävä 2.2 Tutustu digitaaliseen alkuainetaulukkoon: https://ptable.com/  

Etsi taulukosta seuraavan tehtävän lyhenteet (esim. Au) ja kirjoita alkuaineen nimi. 

1. Au  kulta  

2. Cu ______________________ 

3. Al ______________________ 

4. Sn ______________________ 

5. Ag ______________________ 

6. Fe ______________________ 

7. Li ______________________ 

8. Ca ______________________ 

9. Hg  ______________________ 

10.  Pb ______________________ 

11. Cr ______________________ 

12. Pt ______________________

  

Kuva 2: 
Alkuaineet ovat 

maailman 
rakennuspalikoita. 

© Taru Toppola 



 

15 

Tehtävä 2.3 Lue lauseet.  Kirjoita alkuaineen nimi partitiivissa. Missä on mitä?

1. Sormuksessa on   _________________________ (Au).  

2. Vesiputkessa on  _________________________ (Cu). 

3. Auton vanteessa on  _________________________ (Al). 

4. Tinasotilaassa on  _________________________ (Sn). 

5. Kaulakorussa on  _________________________ (Aq).  

6. Rautatiessä on  _________________________ (Fe). 

7. Patterissa ja kännykän akussa on  _________________________ (Li). 

8. Maidossa on  _________________________ (Ca). 

9. Lämpömittarissa on  _________________________ (Hg). 

10. Auton akussa on  _________________________ (Pb). 

11. Suihkussa ja hanassa on  _________________________ (Cr). 

12. Puhelimen näytössä on _________________________ (Pt). 

 

 

Tehtävä 2.4 Etsi tietoa hakukoneella, 

esimerkiksi Googlella. Mitä tarkoittavat 

kultakoruissa merkinnät: 

 a. 585 / 14 K  ________________________________________________________ 

 b. 750 / 18 K  ________________________________________________________ 

 c. 999 / 24 K  ________________________________________________________

Tehtävä 2.5 Aivopähkinöitä. Juttele ryhmässä tai kirjoita. 

 Kultainen sormus on erilainen kuin kullattu sormus. Mitä kullattu tarkoittaa? 

 Titaani on myös metalli. Se on melkein yhtä lujaa kuin teräs, mutta se on paljon 

kevyempää. Titaani on myös kaksi kertaa vahvempaa kuin alumiini. Miksi 

lentokoneissa on paljon titaania, eikä terästä tai alumiinia? 
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Tehtävä 2.6 Lue lauseet ja kirjoita kuvien alle alkuaineen nimi. 

   

A. B. C. 

   

D. E. F. 

  
 

G. H. I. 

 
 

 

J. K. L. 

Kuvat 3-14. Alkuaineita on kaikkialla. © Bing-kuvahaku, tekijä tuntematon, CC BY-SA.
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Metallien ominaisuuksia 

 

Alkuaineilla on erilaisia ominaisuuksia, jotka määrittävät, millaista ainetta ne ovat. 

Ominaisuus tarkoittaa jotakin, joka on omaa. Ominaisuus on jokin piirre, joka 

omistetaan. Ominaisuus voi olla esimerkiksi massa, kovuus, tiheys, väri tai olomuoto. 

 

oma   omistaa  ominainen ominaisuus 

 

 Metalli on kiiltävää. 
 Metalli on kovaa ja kestävää. 
 Metalli johtaa sähköä ja lämpöä. Se on hyvin sähköä johtavaa. 

 Metallia voi takoa ja venyttää. Se on taottavaa ja venyvää. 

 Metallilla on korkea sulamispiste, ja se on huoneenlämmössä kiinteää. 

 Elohopea on poikkeus, se on nestemäistä huoneenlämmössä.  

 

Tehtävä 2.7 Lue teksti ja ympyröi adjektiivit. Millainen metalli kuvassa on? Kirjoita 

adjektiivi perusmuodossa. 

A. kiiltävä  B.  C. 

D.  

 
 
E.  

 

F. 
 Kuvat 15-20. Alkuaineita on kaikkialla. © Bing-kuvahaku, tekijä tuntematon, CC BY-SA.
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metalli lyhenne sulamispiste (ºC) 

alumiini Al 660,4 

elohopea Hg -38,9 

kulta Au 1063 

rauta Fe 1538 

tina Sn 231,9 

 
Tehtävä 2.8 Lue teksti ja taulukko. 
 

1. Mitä metallia voit sulattaa keittiössä? _____________________________________ 

Perustele, miten voit päätellä sen. _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Millaista elohopea on -40 celsiusasteessa? _______________________________ 

Perustele, miten voit päätellä sen. _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Lisää metallit oikeaan kohtaan janalle. 

 
 

Tehtävä 2.9 Aivopähkinöitä. Juttele ryhmässä tai kirjoita. 

 

 Millaisia ominaisuuksia eri metalleilla on?  

 Mikä erottaa kullan hopeasta?  

 Mikä erottaa elohopean muista metalleista?  
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Metallit ihmiskunnan historiassa 

Historian aika on se, jolloin ihminen oppi kirjoittamaan. 

Ensimmäisenä kirjoitustaito opittiin Egyptissä ja Mesopotamiassa 

5 000 vuotta sitten. Euroopassa elettiin vielä esihistorian aikaa. 

Esihistoria voidaan jakaa seuraavasti: 

 

Kivikausi 

Työkalut tehtiin kivestä, puusta ja luusta. Metalleja ihminen ei 

osannut hyödyntää. 

 

Pronssikausi 

Kupari on tunnettu kauan ja sitä käytettiin Lähi-Idässä jo 11 000 

vuotta sitten. Kupari on kuitenkin liian pehmeää työkaluihin ja 

aseisiin, ja sitä käytettiinkin lähinnä koruissa. Pronssia alettiin 

valmistaa faaraoiden Egyptissä noin 5 700 vuotta sitten. 

Eurooppaan tämä taito levisi noin 5 300 vuotta sitten ja Suomen 

alueelle noin 3 800 vuotta sitten. Pronssia tehdään sekoittamalla 

kuparia ja tinaa keskenään. Pronssista tehtiin kestäviä aseita ja 

työkaluja. 

 

Rautakausi 

Rautaa alettiin jalostaa Mesopotamiassa ja Egyptissä noin 5 000 

vuotta sitten. Rauta on metalli, joka on vaikuttanut eniten 

ihmiskunnan kehitykseen. 

 

Tehtävä 2.10 Lisää metallit oikeaan kohtaan janalle. 

Tärkeät 
kysymykset 
 
 
Milloin ihminen 
oppi lukemaan ja 
kirjoittamaan? 
 
 
 
Mistä 
materiaalista 
ensimmäiset 
työkalut 
valmistettiin? 
 
 
 
Missä kuparia 
käytettiin 
ensimmäiseksi? 
 
 
 
 
 
Miten pronssia 
tehdään? 
 
 
 
 
 
Miksi rauta on 
tärkeä metalli 
ihmiskunnan 
historiassa? 
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Tehtävä 2.11 Lue, pohdi ja kirjoita. Miksi rauta on tärkeä metalli? Mitä 

tavaroita on tehty raudasta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 2.12 Tee 

hakuohjelmassa, esimerkiksi 

Googlessa, kuvahaku, ja piirrä mallista: 

1. rautakauden miekka 

2. faaraoiden pyramidi 

3. pronssinen koru 

4. Afrikan kartta 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkitse Egypti karttaan. Miten kuvat liittyvät toisiinsa?   
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Epämetallit ja puolimetallit 
 
Metallien lisäksi alkuaineet voivat olla epämetalleja ja puolimetalleja. Maapallolla 

yleisimmät alkuaineet kuten vety, hiili, happi ja typpi, ovat epämetalleja. 

Maankuoren eli maan pinnan yleisin alkuaine on pii (Si), joka on puolimetalli. 

 

Tehtävä 2.13 Kirjoita lauseet ja ymmärrä ne. 

lyhenne nimi missä alkuainetta 

on runsaasti 

Missä on mitä? Kirjoita lause. 

C hiili puut, ihminen, sokeri Puussa, ihmisessä ja sokerissa on hiiltä. 

 

F fluori hammastahna  

 

O happi ilma 21 %, vesi  

 

He helium ilmapallo, Jupiter-

planeetta 

 

Cl kloori puhdistusaineet  

 

Ne neon mainostaulu, 

neonvalot 

 

 

Na natrium ruokasuola  

 

Si pii hiekka, lasi  

 

S rikki tulitikut, tulivuoret  

 

N typpi ilma 78 %, 

lannoitteet [lannoite] 

 

 

H vety vesi, tähdet  
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Opettajalle 

 

  

Opintokokonaisuus Alkuaineesta tuotteeksi 

Taitotaso A2.1 

Kesto 4 tuntia 

Luku- ja 

kirjoitustaito 
yhdyssanat, sanojen johtaminen 

Numerotaidot atomien lukumäärät 

Digitaaliset taidot - 

Kielen rakenteet johtimet 

Sanastosisältö kemian perussanasto 
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3. Alkuaineesta tuotteeksi 

Alkuaineet ovat luonnon rakennuspalikoita. Tavallisesti 

alkuaineet ovat luonnossa kuitenkin yhdisteinä. Esimerkiksi vesi 

(H2O) on yhdiste, jossa on vetyä ja happea. Alkuaineet 

sitoutuvat kemiallisilla sidoksilla yhdisteiksi. Yhdisteessä aineet 

yhdistyvät ja niistä syntyy uusi aine. Kaikille yhdisteille voi 

kirjoittaa kemiallisen kaavan. Kaava, esimerkiksi veden kaava 

H2O, kertoo: 

 yhdisteen alkuaineet (H = vety, O = happi) 

 alkuaineiden atomien lukumäärän (H2 = kaksi vetyä, O = 

yksi happi) 

Yhdessä vesimolekyylissä on siis kaksi vetyatomia ja yksi 

happiatomi. Erilaisia yhdisteitä on miljoonia. 

 

Tehtävä 3.1 Lue teksti ja hahmottele laatikkoon, millainen on vesimolekyyli. 

 

 

 

 

 

Hiili ja vety ovat alkuaineita. Kun hiili ja vety sitoutuvat toisiinsa, syntyy hiilivety-yhdiste. 

Yhden tällaisen yhdisteen nimi on eteeni. Kun yhdistetään monta eteeniä, syntyy 

polyeteeni. Polyeteeni on yksi muoveista. Muovimateriaalista voidaan teollisuudessa 

valmistaa leikkuulauta tai muovipussi.  

 

Metallit sitoutuvat toisiinsa metallisidoksilla. Kaksi metallia ei muodosta yhdistettä 

vaan ne muodostavat seoksen. Seoksella ei ole kemiallista kaavaa, koska seos ei ole 

uusi aine. Seoksessa alkuaineet tai yhdisteet ovat sekoittuneet.  

 

Tärkeät 
substantiivit 
 
tuote 
 
rakennuspalikka 
 
yhdiste 
 
sidos 
 
kaava 
 
atomi 
 
lukumäärä 
 
molekyyli 
 
seos 
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Metalli voi kuitenkin sitoutua esimerkiksi epämetalleihin. Kun jokin metalli ja yksi tai 

useampi epämetalli yhdistetään, syntyy suola. Natriumista (Na) ja kloorista (Cl) 

esimerkiksi tulee yhdiste, jonka kemiallinen nimi on natriumkloridi (NaCl). Tämän 

yhdisteen kaupallinen nimi on ruokasuola. 
 

Tehtävä 3.2 Lue teksti ja hahmottele laatikkoon, mitä ruokasuola on. 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 3.3 Lue teksti ja alleviivaa kaikki yhdyssanat. Yhdyssana on sana, 

jossa on kaksi sanaa yhdessä. Kirjoita ne vihkoon. Erota sanat toisistaan ja alleviivaa 

viimeinen sana ja kirjoita selitys. Esimerkiksi: 

 

 yhdys + sana = yhdyssana Sana, jossa on monta yhdessä. 
 alku + aine = alkuaine  Aine, joka on kaiken alku. 

 

Tehtävä 3.4 Kirjoita omalla kielellä verbit. 

Mitä joku tekee?  Mitä tapahtuu? Mikä se on? omalla kielellä 

sitoa sitoutua sidos  

yhdistää yhdistyä yhdiste  

sekoittaa sekoittua seos  

valmistaa valmistua tuote  
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Tehtävä 3.5 Kirjoita, mitä ainetta yhdisteet sisältävät. 

kemiallinen kaava sisältää aine atomien määrä 

NaCl (ruokasuola) sisältää natriumia 1 atomi 

kloridia 1 atomi 

H2O (vesi) sisältää   

  

H2SO4 

(rikkihappo) 

sisältää   

  

  

C12H22o11 

(sakkaroosi eli 

ruokosokeri) 

sisältää   

  

  

CO2 (hiilidioksidi) sisältää   

  

 
Kemiallisen kaavan lisäksi yhdisteille voi piirtää myös 

rakennekaavan. Rakennekaavat kertovat, kuinka monta 

alkuainetta ja millaisia sidoksia yhdisteissä on. Hiilellä 

esimerkiksi on neljä sidosta eli ”kättä”.  
 

Aivopähkinöitä:  
 

 Katso rakennekaavoja.   Kuinka monta sidosta 

hiilellä on? 

 Mitä alkuaineita yhdisteissä on? Mitä yhdisteet ovat? 

   

H   H 
      O 
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Tehtävä 3.6 Lajittele sanat oikeisiin laatikkoihin. 
 
hammastahna 

fluori 

happi 

vesi 

valurautapannu 

rauta 

irtokarkkipussi 

sokeri 

puu 

muovipussi 

lasi 

rikki 

timantti 

margariini 

ruokasuola

 
 
 
 
 
 
 
  

yhdisteet 

seokset 

materiaalit 

alkuaineet 
 

tuotteet hammastahna 
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Kertaus: tutkimus ja alkuaineet 
 
Tutkimuksen verbit 

 suunnitella 
 arvioida 
 mitata 
 seurata 
 havainnoida 
 kirjata 
 taulukoida 
 laskea 
 havainnollistaa 
 tulkita 
 päätellä 
 raportoida 

 
Alkuaineet ovat puhtaita aineita. 
 
metallit, esimerkiksi:  

 alumiini (Al) 
 elohopea (Hg) 
 kulta (Au) 
 rauta (Fe) 
 tina (Sn) 

 
epämetallit, esimerkiksi: 

 helium (He) 
 hiili (C) 
 happi (O) 
 vety (H) 
 natrium (Na) 

 
puolimetallit, esimerkiksi: 

 pii (Si) 

 
 
 
 

Yhdisteellä on oma kaavansa.  
 

 vesi (H2O) 
 hiilimonoksidi (häkä) CO 
 hiilidioksidi CO2 

 
 
 

Seos koostuu useasta aineesta. 
 

 irtokarkkipussi 
 valurautapannu 
 maito 
 bensiini 
 hammastahna 

 

Omat kertausmuistiinpanot: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Kuva 21. 
Veden 

rakennekaava. 
© Taru Toppola 
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Opettajalle 

  

Opintokokonaisuus Aineiden olomuodot 

Taitotaso A2.1 

Kesto 6 tuntia 

Luku- ja 

kirjoitustaito 
kuvaaja, syy-seuraussuhteen selittäminen 

Numerotaidot taulukointi 

Digitaaliset taidot Word, taulukon luominen, kuvahaku ja kuvan tallennus 

Kielen rakenteet transitiivi- ja intransitiiviverbit, sanatyypit, 

Sanastosisältö olomuodot, muutosverbit 
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4. Aineiden olomuodot  

 olla    olo   olomuoto  muoto(    ) 

Olomuoto on jossain muodossa olemista. Aineilla on kolme olomuotoa: 

1. kiinteä  Kiinteä vesi on jäätä.  

2. neste Nestemäinen vesi on vettä.  

3. kaasu Kaasumainen vesi on vesihöyryä.  

 

Olomuoto riippuu lämpötilasta. Olomuodon muutos vaatii tai vapauttaa aina 

energiaa.  

Tehtävä 4.1 Katso kuvia ja yhdistä ne oikeaan olomuotoon. 

   

   

 
Tehtävä 4.2 Kirjoita oikea olomuoto partitiivissa. 
 
1. Sormus on   _______________ kultaa. 

2. Elohopea on   _______________ kuumemittarissa. 

3. Helium on   _______________ ilmapallossa. 

 

1. 

 

2. 
  

3. 

Kuvat 22-27. Olomuodot. © tuntematon, CC BY-SA. 
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Aineiden olomuotojen muutokset 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lämpö on liike-energiaa. Lämpö lisää liikettä aineessa. Kun lämpöä lisätään, 

lisätään liikettä aineessa. Kiinteässä aineessa on vähän liike-energiaa. Nesteessä on 

enemmän liike-energiaa. Kaasussa on eniten liike-energiaa eli lämpöä. 

 

Sulaminen - energiaa sitoutuu 

Kun kiinteää ainetta lämmitetään, se sulaa nesteeksi. Kiinteä 

aine sulaa nesteeksi, kun se saavuttaa sulamispisteen. Eri 

aineilla on erilaiset sulamispisteet. Veden sulamispiste on  

0 ºC. Jää sulaa keväällä, koska ilman lämpö siirtyy jäähän. 

 

kiinteä  neste 

 

Höyrystyminen - energiaa sitoutuu 

Kun nestettä lämmitetään, se höyrystyy kaasuksi. Kiehumispisteessä koko neste 

kiehuu ja höyrystyy. Eri aineilla on erilaiset kiehumispisteet. Veden kiehumispiste on 

100 ºC.  

 

neste kaasu 

 

Kuva 28. 
Jääpuikot © 

Taru Toppola. 

Kuva 29. 
Höyrystyminen 
© tuntematon, 

CC BY-SA. 
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Tiivistyminen - energiaa vapautuu 

Kun kaasu jäähtyy, eli sen lämpötila laskee, se tiivistyy nesteeksi. 

Kaasu tiivistyy nesteeksi, kun sen lämpötila alittaa 

kiehumispisteen. Höyrystynyt vesi tiivistyy ilmasta nesteeksi 

syksyllä. 

kaasu   neste 

Jähmettyminen - energiaa vapautuu 

Kun neste jäähtyy, eli sen lämpötila laskee, se jähmettyy kiinteäksi. Neste jähmettyy 

kiinteäksi aineeksi, kun sen lämpötila alittaa 

sulamispisteen. Koska veden sulamispiste on 0 ºC, vesi 

jähmettyy jääksi alle nollassa asteessa.  

neste    kiinteä 

 

Sublimoituminen ja härmistyminen 

Aineen olomuoto voi muuttua kiinteästä suoraan kaasuksi eli sublimoitua. Pikakahvi 

on kylmäkuivattu sublimoitumisen avulla. Aine voi myös muuttua kaasusta suoraan 

kiinteäksi eli härmistyä. Alkutalvella vesihöyry ilmassa voi muuttua suoraan jääksi eli 

kuuraksi nurmikkoon. Kuura on vettä, joka on härmistynyt kaasusta jääksi. 

Kuva 30. 
Hämähäkin-
seitti © Taru 

Toppola. 

Kuva 31. 
Jäät © Taru 

Toppola. 
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Tehtävä 4.3 Etsi internetistä aineiden sulamis- ja kiehumispisteet. Tee 

taulukko tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Word) ja lisää kuva aineesta 

jossakin olomuodossaan. 

aine sulamispiste (ºC) kiehumispiste (ºC) kuva 
(digitaalinen) 

vesi (H2O) 0 100  

elohopea (Hg) -38,9   

rauta (Fe)    

typpi (N)    

kloori (Cl)    

vety (H)    

    

 

Tehtävä 4.4 Lisää verbille pari tai substantiivi. 

Mitä joku tekee?  Mitä tapahtuu? Mikä se on? omalla kielellä 

lisätä lisääntyä lisäys  

liikuttaa  liike  

 lämmetä lämpö  

sulattaa  sulaminen  

höyrystää  höyrystyminen  

jäähdyttää  jäähtyminen  

tiivistää tiivistyä   

jähmettää  jähmettyminen  

muuttaa  muutos  
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Tehtävä 4.5 Numeroi 

kuvat ja kirjoita, mitä 

kuvissa on tapahtunut 

vedelle ja miksi. 

___________________________ 

___________________________   

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Kuvat 32-36. Veden olomuodot. © Taru Toppola. 
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Vesi kemian näkökulmasta 
 
Puhdas vesi on hajutonta, mautonta ja väritöntä. Veden 

kemiallinen kaava on H2O, eli yhdessä vesimolekyylissä on kaksi 

vetyä ja yksi happi. Ihmisistä 2/3 eli 66 % on vettä. Maapallon 

pinnasta 70 % on veden peittämää, mutta tästä vain 3 % on 

makeaa vettä, eli vettä, jota voimme juoda. Noin 97 % 

maapallon vedestä on siis suolaista merivettä. Vettä ei synny 

lisää maapallolla, vaan kaikki vesi kiertää ja muuttaa vain 

muotoaan. 

 

Veden ominaisuuksia: 

 Vesi on erinomainen ja monipuolinen liuotin rakenteensa takia. Tämä 

tarkoittaa, että monet yhdisteet reagoivat ja hajoavat vedessä. 

 Vedellä on suuri ominaislämpökapasiteetti eli kyky vastaanottaa tai luovuttaa 

lämpöä. 

 Veden sulamispiste on 0 °C. 

 Sen kiehumispiste on 100 °C. 

 

Tehtävä 4.6 Lue teksti ja kirjoita kuvaan veden olomuodot. Lisää sulamispiste ja 

kiehumispiste. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Tärkeät adjektiivit 
 
hajuton 
 
mauton 
 
väritön 
 
makea 
 
suolainen 
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Veden kiertokulku 
 
kiertää     kierto  kiertokulku   kulku kulkea 

 
Vettä ei synny lisää, vaan se kiertää eli liikkuu ympäri maapalloa. Samalla vesi 

muuttaa muotoaan kiinteästä nesteeksi, nesteestä kaasuksi, kaasusta nesteeksi ja 

nesteestä kiinteäksi. Vettä haihtuu merestä, järvestä, joesta tai lammesta. Vettä 

haihtuu myös kasvillisuudesta ja maaperän pinnasta.  

 

Vesi tiivistyy ja jähmettyy pilvessä. Sateen mukana vesi poistuu pilvestä. Sadanta 

sisältää vesi- ja lumisateen. Joskus voi sataa myös rakeita.  

 

Vesi imeytyy maaperään ja suodattuu pohjavedeksi. Vettä myös valuu maaperää 

pitkin esimerkiksi järveen tai mereen. Me juomme pohjavettä, koska se on makeaa 

ja hyvin puhdasta. Merivedessä on suolaa, eikä sitä voi juoda.  

 
Tehtävä 4.7 Alleviivaa tekstistä verbit. Merkitse kuvaan siihen sopivat verbit. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuvat 37. Veden kiertokulku. © Ingwik CC BY-SA. 
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Tehtävä 4.8 Etsi taulukkoon tekstistä sanojen erilaisia taivutusmuotoja. Kirjoita ne 

myös omalla kielelläsi. 

perusmuoto  omalla kielellä taivutusmuoto 

vesi  veden, vettä, vedessä 

meri   

järvi   

joki   

lampi   

pilvi   

 
Tehtävä 4.9 Piirrä lumihiutaleen toinen puoli samanlaiseksi. Piirrä toiseen laatikkoon 
oma symmetrinen lumihiutaleesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tehtävä 4.10 Aivopähkinöitä:  

 
 Millaisia olomuotojen muutoksia veden kiertokulussa on? 
 Miksi suolaista merivettä ei voi juoda? 
 Miksi pohjavesi on puhdasta? 
 Mitä tapahtuu vedelle, jonka me juomme? 
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Opettajalle 

  

Opintokokonaisuus Energia 

Taitotaso A2.2 

Kesto 8 tuntia 

Luku- ja 

kirjoitustaito 
oppikirjan tekstin lukeminen, perusteluiden kirjoittaminen 

Numerotaidot lukusuora, sanalliset tehtävät, vertailu 

Digitaaliset taidot tiedon etsiminen sivustolta, hakukoneen käyttö 

Kielen rakenteet mA-partisiippi 

Sanastosisältö energian ja palamisen perussanasto 
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5. Energia 

Energia on kykyä tehdä työtä. Energia on suure, ja sen tunnus on E. 

Energian mittayksikkö on joule (J), ja sen vanha yksikkö on kilokalori 

(kcal). Maapallolla energiaa ei synny eikä sitä häviä. Energia vain 

muuttaa muotoaan, kuten vesikin. 

 

Aurinko on lähes kaiken maapallolla olevan energian lähde. 

Aurinko on erittäin kuuma tähti, jota maa kiertää. Auringossa 

tapahtuu koko ajan vetyatomien fuusioreaktioita. Tästä 

vapautuva energia säteilee maapallolle. Auringon energian 

ansiosta maapallolla on elämää, eli kasveja ja eläimiä. 

 

Kasvit pystyvät sitomaan auringon säteilyenergiaa ja 

muuttamaan sen eläinten ja ihmisten ravintoaineiksi. Auringon 

säteilyenergia muuttuu ruuan kemialliseksi energiaksi. Ihminen 

syö ruuan ja saa sen sisältämän energian. Tämän jälkeen 

ihminen jaksaa tehdä työtä ja urheilla. Ilman energiaa et jaksa 

tehdä mitään. 

 

Tehtävä 5.1 Lue teksti ja hahmottele laatikkoon, miten auringon energia päätyy 

ihmiseen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tärkeät 
substantiivit 
 
energia 
 
suure 
 
tunnus 
 
mittayksikkö 
 
lähde 
 
tähti 
 
reaktio 
 
elämä 
 
ravintoaine 
 
säteilyenergia 
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Ihminen saa energiansa syömällä. Ruoassa on kemiallista energiaa. Energian uusi 

mittayksikkö on joule (J) ja vanha yksikkö on kilokalori (kcal). Energiasta, jota on 

ruoassa, käytetään edelleen yksikköä kilokalori. Ruuan ravintosisällöstä voit laskea, 

kuinka paljon energiaa saat 100 grammasta ruokaa. 

 

Tehtävä 5.2 Keskustele. Tarkastele taulukkoa. Jos syöt 

puuroa aamupalaksi, mitä sinun kannattaa syödä, jos 

haluat laihduttaa? Entä jos haluat mennä kuntosalille 

aamupalan jälkeen? 
 

Lähde: https://www.kilokalori.net/. 

Kuva 38. Marjoissa on auringon 
energiaa. © Taru Toppola. 
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Tehtävä 5.3 Mene sivulle https://www.kilokalori.net/ ja etsi aamupalasi 
ravintosisällöt. Valitse kolme tuotetta ja kirjoita niiden ravintosisältö 
taulukkoon. Vertaile tuotteita. 

 
    

Energiaa kJ    

Energiaa kcal    

Rasvaa 

(josta tyydyttynyttä) 

   

Hiilihydraatteja 

(joista sokeria) 

   

Kuitua    

Proteiinia    

Suolaa    

 
Tehtävä 5.4 Kuinka kauan ihminen voi olla…? Arvaa ja perustele! Keksi lisää itse. 

1. syömättä?  _______________________________________________________ 

2. juomatta?  _______________________________________________________ 

3. hengittämättä? _______________________________________________________ 

4. nukkumatta?  _______________________________________________________ 

5. puhumatta?  _______________________________________________________ 

6. ajattelematta?  _______________________________________________________ 

7. rukoilematta?  _______________________________________________________ 

8. polttamatta?  _______________________________________________________ 

9. ___________________ _______________________________________________________ 

10.  __________________ _______________________________________________________ 

11.  __________________  _______________________________________________________ 

Ottakaa ryhmässä selvää, kuinka kauan ihminen voi olla tekemättä näitä 

asioita. Käyttäkää apuna Googlea tai muuta hakukonetta. 
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Lämpöenergia 
 
Lämpö on yksi energian esiintymismuodoista. Lämpötilaa 

mitataan celsiusasteilla. Celsiusasteikossa (°C) nolla on veden 

sulamispiste ja 100 on veden kiehumispiste. Tieteessä käytetään 

kelvinasteikkoa (K). 

 
Lämpö on liike-energiaa. Kylmässä atomit ja molekyylit liikkuvat 

hitaasti. Lämpimässä atomit ja molekyylit liikkuvat nopeasti. 

Absoluuttisessa nollapisteessä (noin − 273 °C), liike loppuu eli 

nopeus on nolla. Kelvinasteikolla nolla on absoluuttisessa 

nollapisteessä. Yksi kelvinaste on yhtä paljon kuin yksi celsiusaste. 

 
Lämpömittarissa on nestettä (alkoholia tai elohopeaa), joka 

liikkuu. Kun lämpötila kasvaa, nestepatsas laajenee ja nousee 

ylöspäin. Kun lämpötila laskee, nestepatsas kutistuu ja laskee 

alaspäin.  

 

Tehtävä 5.5 Piirrä lämpömittareihin oikean kokoinen nestepatsas. 

     

0 °C + 25 °C - 18 °C - 10 °C 37 °C 

Tärkeät 
kysymykset 
 
Mikä on 
celsiusasteikon 
nollapiste? 
 
 
 
 
Mitä lämpö on? 
 
 
Mitä kylmyys on? 
 
Mikä on 
kelvinasteikon 
nollapiste? 
 
Kuinka monta 
kelvinastetta on  
0 °C? 
 
Miten 
lämpömittari 
toimii? 
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- 25 °C  3 °C - 7 °C 12 °C -2 °C 

 

Lämmön siirtyminen 
Lämmön siirtyminen on fysikaalinen tapahtuma. Lämpö siirtyy aina kuumemmasta 

kylmempään. Lämpömäärää (Q) mitataan energian yksiköllä eli joulella (J). 

 

Lämpöenergia siirtyy kolmella tavalla. Se voi siirtyä säteilemällä kappaleesta. Se voi 

myös siirtyä suoraan kappaleen sisällä tai kappaleiden välillä johtumalla. Lämpö voi 

siirtyä myös veden kuljetuksella.  

 

Tehtävä 5.6 Lue teksti ja hahmottele laatikkoon, miten lämpöenergiaa siirtyy. 
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Tehtävä 5.7 Yhden vesilitran 

lämmittäminen yhdellä celsiusasteella 

vaatii yhden kilokalorin verran energiaa.  

 

Keittimeen mahtuu 1 litra vettä. Veden 

alkulämpötila on huoneen lämpötila eli 22 

celsiusastetta. Vesi kiehuu 100 celsiusasteen 

lämpötilassa.   

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 5.8 Kuinka paljon tarvitaan energiaa 1,5 l lämmittämiseen? 

 

a) 117 kcal  

b) 70 kcal  

c) 780 kcal 

 

 

Perustele vastaus:  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

Eristäminen 
Joskus lämmön siirtymistä halutaan estää. 

Talvella puemme talvitakin, jotta ruumiin lämpö 

ei siirtyisi pakkasilmaan. Lämmön siirtymistä 

estävä aine on eriste. Hyviä lämpöeristeitä ovat 

esimerkiksi tyhjiö, vuorivilla, solumuovi tai 

heijastava pelastuspeite. 

Kuva 39. 1 kilokalori lämmittää vettä 
yhden celsiusasteen. © Juha Mäkirinta. 

Kuinka paljon kuluu energiaa veden keittämiseen? Laske. 
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Tehtävä 5.9 Numeroi 

kuvat ja kirjoita, missä lämpöä 

siirtyy ja miten. 

 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Kuvat  

40-49. 

Lämpö. © tuntematon, CC BY-SA / © Taru Toppola. 
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Palamisreaktio 
 
palaa   palaminen   palamisreaktio   reaktio   reagoida 

 
Palaminen on kemiallinen reaktio. Aineen palaminen on sen 

reagointia hapen (O) kanssa. Palamisreaktiossa vapautuu 

energiaa, joka voidaan siirtää esimerkiksi grillissä lihaan tai 

auton moottorissa liike-energiaksi. Bensiini palaa auton 

moottorissa. 

 

Ilmassa on 21 % happea, ja happi reagoi hyvin herkästi monien 

aineiden kanssa. Palavan aineen ja hapen lisäksi palamiseen 

tarvitaan myös lämpöä. Eri aineet tarvitsevat erilaisen 

lämpötilan syttyäkseen. Jos halutaan sytyttää tuli, tarvitaan 

näitä kolmea. Jos palo halutaan sammuttaa, yksi tai useampi 

näistä pitää poistaa.  

 

Tehtävä 5.10 Täydennä. Palamiseen tarvitaan 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 

Kun palamisreaktiossa näkyy liekki, palaminen on nopeaa. 

Hidasta palamista tapahtuu esimerkiksi ruoansulatuksessa. 

Maatuminen ja ruostuminen ovat myös hidasta palamista. 

Kun jokin palaa, aine reagoi hapen kanssa ja vapauttaa 

energiaa. Lisäksi reaktiossa muodostuu palamistuotteita.  

 

Palamisreaktion lopputuotteet ovat yleensä hiilidioksidi 

(CO2) ja vesi (H2O). Nämä lopputuotteet eivät voi 
Kuva 50. Tuli tarvitsee happea. 

© Taru Toppola. 

Tärkeät 
substantiivit 
 
palaminen 
 
reaktio 
 
bensiini = bensa 
 
liekki 
 
ruoansulatus 
 
maatuminen 
 
ruostuminen 
 
palamistuote 
 
lopputuote 
 
häkä 
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reagoida hapen kanssa, eli ne ovat palamattomia yhdisteitä. Niillä voidaankin 

tukahduttaa eli sammuttaa palo. 

 

Palamisreaktiosta voidaan kirjoittaa kaava: 

C + O2 -> CO2 

Kun hiili palaa, syntyy hiilidioksidia. Hiilidioksidi on 

kasvihuonekaasu, joka aiheuttaa ilmaston 

lämpenemistä. Siksi ihmiset etsivät erilaisia tapoja 

tuottaa energiaa.  

 

Hiilen palamisesta voi syntyä myös hiilimonoksidia eli häkää. Jos jossain syttyy 

tulipalo, eikä tuli saa palaessaan tarpeeksi happea, syntyy häkää. Häkä on myrkky, 

johon Suomessa kuolee vuosittain noin sata ihmistä. On siis tärkeää, että takkatuli 

sammutetaan täysin ennen kuin takan pelti laitetaan kiinni ja että rakennuksessa on 

myös häkävaroitin.  

 

Tehtävä 5.11 Kerää tekstistä laatikkoon sopiva verbi ja käännä se omalle kielelle.  

 

 verbi omalla kielellä  

happi reagoi  herkästi 

bensiini   moottorissa 

palo   vedellä 

energiaa   reaktiossa 

reaktiosta   palamistuotteita 

hiilidioksidi   ilmaston 

lämpenemistä 

ihmisiä   häkään 

Kuva 51. Palohälytin pelastaa henkiä. 
© tuntematon, CC BY-SA. 
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Kertaus: aineiden olomuodot ja 
energia 
 
Aineiden olomuodot  

 kiinteä 
 neste 
 kaasu 

 
Muutosverbit 

 sulaa 
 höyrystyä 
 tiivistyä 
 jähmettyä 
 muuttua 
 reagoida 

 

Energia 

 Energia on kykyä 

tehdä työtä. 

 Energia on kykyä lämmittää. 

 

Energialla on monta 

esiintymismuotoa: 

 liike-energia 

 sähköenergia  

 lämpöenergia 

 kemiallinen energia 

 säteilyenergia 

 

Palaminen 

 Palaminen on reagointia hapen 

kanssa. 

 Palamiseen tarvitaan palavaa 

ainetta, happea ja lämpöä. 

 Palamisesta vapautuu energiaa 

ja palamistuotteita. 

 

Omat kertausmuistiinpanot: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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6. Itsearviointi 
 

Kuinka monta % osaat? 0 20 40 60 80 100 

Osaan tehdä yksinkertaisen tutkimuksen.  

Osaan täyttää yksinkertaisen taulukon 

tutkittavasta ilmiöstä. 
 

Osaan nimetä tutkimukseen liittyviä sanoja.  

Osaan kertoa tuotteen elinkaaren.  

Ymmärrän kierrätyksen merkityksen.  

Ymmärrän käsitteet atomi, alkuaine ja 

kemiallinen yhdiste. 

  

Muistan alkuaineita ja niiden kemiallisia 

merkkejä. 

 

Osaan antaa esimerkkejä aineiden eri 

olomuodoista. 

 

Osaan nimetä omassa elämässäni esiintyviä 

luonnontieteellisiä ilmiöitä. 

 

Osaan selittää tieteellisesti oman elinympäristöni 

ilmiöitä.   

 

Osaan etsiä kemiaan liittyvää tietoa netistä.   

Minusta on mielenkiintoista opiskella kemiaa.  

Haluan opiskella kemiaa ja fysiikkaa lisää.  

 


