
TUTKIMUSPARTIO TUTKII
MITEN VESI TOIMII?

Hyvä lukija!
Vesi sammuttaa tulen. Vesi vie janon. Kaikki 
elävä tarvitsee vettä. Jeesus puhui elävästä 
vedestä. Osaako vesi muuttaa muotoaan?
Tutkijat:
tutkimuspartiolaiset Taito, Toimi, Toivo ja Tuuli.

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 1
Mitä vedelle tapahtuu pakkasessa?
 Talvella Taito näki omin silmin: 
Urheilukentälle ruiskutettiin vettä. Aamulla 
siinä jo luisteltiin.
 Kylmässä vesi jähmettyy. Sen osaset 
lakkaavat liikkumasta. Nollassa asteessa vesi 
jäätyy. Kun taas lämpenee, jää alkaa sulaa. 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 2
Mitä vedelle tapahtuu, kun on lämmin?
 Toimi laittoi vettä lautaselle. 
Seuraavana päivänä lautanen oli kuiva. 
 "Vesi haihtuu", sanoo Taito. "Jos olisi 
oikein tarkat silmät, näkisi, miten vedestä 
karkaa osasia ilmaan."
 Vesi myös tiivistyy. 
 "Kokeile puhaltaa päin peiliä", Toimi 
sanoo. "Hengityksen höyry jää sen pintaan."

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 3
Mistä sade tulee?
 Kun vesi haihtuu, sen osaset nousevat 
taivaalle. Kylmässä osaset tiivistyvät 
pölyhiukkasiin. Silloin syntyy pilvipisaroita. Ne 
ovat vettä, mutta niin kevyitä, että leijailevat 
taivaalla. 
 "Niistä syntyy pilviä", sanoo Tuuli ja 
katselee ylöspäin. 
 Kun pilvipisarat liittyvät yhteen, syntyy 
sadepisara. Se on niin painava, että se putoaa.
 "Niin vesi palaa maahan ja aloittaa taas 
haihtumisen", tietää Taito. 

TUTKIMUKSEN TULOKSET
1. Vesi voi jäätyä jääksi.
2. Vesi voi haihtua höyrynä.
3. Vesi voi tiivistyä huuruksi.
4. Vesi voi pudota isona pisarana päähäsi. Pläts.

Vedestä tänään kiitän:
puhtaista käsistä,
janoisen avusta,
kasvien saamasta sateesta,
uimaretken ilosta.



Hei, hauska nähdä 
sinua!

Jos saisin valita, 
valitsisin aina kesän.

Kesän ja sinut.
Olen ystäväsi Tuuli.

Vesi vanhin 
voitehista.

Tiedätkö mitä se 
tarkoittaa?

kysyy ystäväsi Taito.

TEHTÄVÄ
Auta Tuulia puhaltamaan saippuakuplia. 
Piirrä saippuakuplia, mutta vain 
kaksitoista. Yksi jokaiselle Jeesuksen 
oppilaalle.

Kesä
TUTKIMUSPARTIO SEIKKAILEE



VÄRITÄ LIPPU MALLIN MUKAAN.
Suomen lipussa on sininen risti. Risti on 

Jeesuksen merkki.

Piirrä kirkosta tuttuja kalan 
kuvia.

Kuinka monta löydät?

ETSI.
Löydätkö oikean 

varjon?

ETSI.
Kummalla toukalla on 

enemmän jalkoja?

Numeroi vuodenajat. 

Laita vuodenajat
oikeaan järjestykseen.

Aloita kesästä.

TALVI SYKSY

 KESÄ

 KEVÄT

2.

3.

3.

4.

2.

3.

VÄRITÄ.
Väritä terälehdet kolmesta 
kukasta, joiden summaksi 

tulee 9.



VÄRITÄ.
Päkä ja Pulmu leikkivät ristiäisiä. 

Minkäväristä on kastemaljan vesi?

SYTYTÄ JUHANNUSKOKKO.
Juhannus on saanut nimensä Johannes Kastajalta.

Piirrä ja väritä liekit tutkimuspartiolaisten juhannuskokkoon.
Mitä värejä tulessa on?

ETSI.
Löydätkö kuvasta 10 

hämähäkkiä.

YMPYRÖI 
ERILAISET 

KOHDAT.
Tässä on kaksi 

samanlaista 
Pulmua.

Ei sittenkään.
Mitä toiselta 

puuttuu?


