
TUTKIMUSPARTIO TUTKII
MITEN HYVÄ KASVAA?

Hyvä lukija! 
Tutkimusaiheenamme tänään: miten hyvä kasvaa?
Tutkijat: tutkimuspartiolaiset Taito, Toimi, Toivo ja Tuuli.

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 1
Kerätään hyviä asioita. 
 "Niin kuin vaikka hymyjä", sanoo Tuuli.
 "Tai se, kun isoveli auttaa kiinnittämään sukset", sanoo Toivo.
 Taito tuo tutkimuspöydälle onnistuneen paperilennokin. "Tämä lentää pitkään!"
 Toimin mielestä hyvää on iskän tekemä kastike. 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 2
Voivatko tutkimukseen tuodut hyvät kasvaa? 
 Tutkimuspartio kokeilee ensin hymyä. 
Kyllä! Kun yksi hymyilee, muitakin alkaa hymyilyttää.
Entä kun saa apua toiselta? Kasvaako se? 
 Kyllä!
 "Autoin isoveljeä pöydän kattamisessa, kun oli sen vuoro", Toivo sanoo.
Entä paperilennokki?
 "Kun opetan tämän kaikille, ketään ei enää suututa se, että lennokki ei lennä", raportoi Taito.
Iskän tekemä kastike? 
 "Kun kerron iskälle, miten hyvää se oli, se tekee sitä uudelleen", sanoo Toimi.

TUTKIMUKSEN TULOKSET:
1. Hyvä leviää tarttumalla. 
2. Hyvä kaksinkertaistuu, kun vastaa hyvään hyvällä.
3. Taito ja ilo kasvavat, kun opettaa tai harjoittelee tekemään uuden asian.
4. Kiittämisestä tulee niin hyvä mieli, että haluaa tehdä samaa toisenkin kerran.
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SEITSEMÄN VIIKON LIUKUMÄKI
Laskiaisesta alkaa seitsemän 
viikon liukumäki kohti pääsiäistä.

Täydennä juhlapyhien nimet 
vetämällä puuttuva kirjain 
paikalleen.

Tämän minä osaan!
Hyvää ystävänpäivää!
toivoo ystäväsi Taito.

Onko pulkka ehjänä?
Onko maassa lunta?

Tässä tulee laskiaispostia 
sinulle.

Toivottavasti sinulla 
luistaa hyvin,

toivovat Toimi ja 
tutkimuspartio.

Laskiainen
TUTKIMUSPARTIO SEIKKAILEE

Päkä ja Pulmu ovat 
myös meidän 

kavereita.
Tässä on Pulmu. 

Ympyröi oikea varjokuva.



PALJONKO KELLO ON?
Piirrä kellotauluun viisarit näyttämään oikea aika.

Hei, minä olen Tuuli. Olen 
muiden tutkimuspartiolaisten 

kanssa keksinyt sinulle tehtäviä 
paastonaikaan.

 Kirjoita tähän nimesi ja ikäsi, niin 
tutustumme paremmin.

__________________________

___________

Taitoja oppii harjoittelemalla. 
Ympyröi välineet, joita osaat 

käyttää.

ONKO REILUA,
ETTÄ TOINEN OSAA JA 

TOINEN EI?

ONKO REILUA, ETTÄ TOISELLA ON ENEMMÄN KUIN TOISELLA?
Jaa vihannekset tasan tutkimuspartiolaisille.

Miten ratkaiset, jos kaikkea ei riitä kaikille?

Minä olen Taito. Meitä 
tutkimuspartiolaisia on neljä.

 Kuinka monta sormea meillä 
on yhteensä? 

Osaatko laskea?

x4 =

Moneltako yleensä 
heräät? Mihin aikaan menet 

iltapesulle?

Mihin asti 
haluaisit valvoa?



Minä olen Toimi.
Tule mukaan ottamaan aikaa. 

Pysyn pystyssä yhdellä jalalla

    
                           minuuttia.

Jaksan mennä kyykkyyn
taukoa pitämättä

 

                             kertaa.

RAKKAUS KASVAA 
RAKASTAMALLA.

Väritä kaikki sydämet.

PIIRRÄ VIISARI
Kirkon vuodessa on eri värejä.

Piirrä viisari osoittamaan paastonaikaa,
violettiin jaksoon joulun        ja pääsiäisen       välissä.

Heippa, 
Toivo tässä.
Kokeile tätä:

Mene makaamaan selällesi. 
Pane silmät kiinni ja ole ihan 

hiljaa. Mieti jotain väriä.

Väritä pallo värillä.

VALITSE OIKEAT VAIHTOEHDOT.
Risti on Jeesuksen merkki.

Se kertoo myös, että tässä on

      kauppa

      kristityn hauta

      kirkko

      kuolinaika

      risteys

Vinkki: oikeita 
vaihtoehtoja

on kolme.


