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Tässä tehtävässä ollaan elämän suuren mutta näkymättömän ihmeen ääressä!
Fotosynteesi eli yhteyttäminen on maapallon elämälle välttämätön prosessi. Siinä
syntyy happea, jota voimme hengittää ja ravintoa sekä kasville itselleen että ihmisille
ja eläimille. Kasvit ovat tärkeä osa koko ravintoketjua ja ilman kasveja maapallolla ei
olisi elämää. Kuinka voisimme kuvata yhteyttämistä animaation keinoin? Kokeillaan
yhteistyötä!

Yhteisenä tavoitteena on toteuttaa ryhmissä fotosynteesiä pelkistetysti kuvaava Stop motion
pala-animaatio käyttäen paperia ja kartonkia. Käydään aluksi läpi, mitä fotosynteesi
merkitsee, mitä fotosynteesissä hyvin pelkistetysti sanoen tapahtuu ja katsotaan
digianimaatio aiheesta: Photosynthesis | Educational Video for Kids (4 min, in english).

Koko ryhmä jaetaan 3-4:n oppilaan pienryhmiin, joista yksi ryhmä tekee kokokuvan kasvista
ja juurista, toinen lähikuvan lehdestä ja kolmas alku- ja lopputekstit. Kukin ryhmä tekee
oman erillisen animaationsa. Lopuksi yksi ryhmä yhdistää ja leikkaa nämä animaatiot yhteen
kokonaisuudeksi iMovie -ohjelmalla.

Pohdittava kysymys on se, kuinka yksityiskohtaisesti yhteyttämistä kuvataan. Tehtävän
tekemiseen menee ryhmästä ja kuvaamisen tarkkuudesta riippuen 3x45 min tai 6x45 min.
Ryhmät voivat ensin päättää mistä kasvista on kyse.

https://www.youtube.com/watch?v=UPBMG5EYydo


Mitä tarvitaan:

● iPad, kuvauskehys iPadille ja kameranjalusta. Animaatio kuvataan iStopmotion
ohjelmalla ja lopuksi animaatiot yhdistetään iMovie ohjelmalla.

● Muutama iso, kokonainen taustakartonki esim. taivaaksi, ruohoksi, maaksi jne.

● Erivärisiä kartongin tai paperin paloja. Jämäpalat toimivat hyvin tässä tapauksessa.

● Lisävarusteena voi käyttää led-paneeleja valaisemaan kuvauskohdetta. Tämä ei ole
pakollista mutta kannattaa auttaa oppilaita valitsemaan kuvauspaikka siten ettei
heistä itsestään tai iPadista tule varjoa itse animaation päälle, kun he työskentelevät.
Kattovalot siis noin metrin taustakartongin etupuolella.

Tavoiteet:

● Opitaan animointia, ryhmätyöskentelyä ja kommunikointia ryhmien välillä.

● Ymmärretään ryhmätyön merkitys kokonaisuuden kannalta: Animaation tekeminen
vaatii paljon työtä ja tehtävien jakaminen auttaa kokonaisuuden tekemisessä.
Yksinkertainen esimerkki on se, että animaatiosta tulee rikkaampi ja hienompi kun
paloja on liikuttamassa monta kättä yhtäaikaa eri puolilla kuvaa.

● Ymmärretään käsitteet laajakuva ja lähikuva ja niiden yhdistäminen kokonaisuudessa
leikkaamalla niitä ristiin.

● Kun eri ryhmien töistä koostetaan yhteinen kokonaisuus, niin työtä tehdään yhteisen
päämäärän eteen. Se toivottavasti myös sitoo ryhmää yhteen.

Yhteyttäminen eli fotosynteesi

Kasvien vihreä väri johtuu niiden
sisältämästä lehtivihreästä eli
klorofyllistä. Sitä on kasvien kaikissa
osissa. Lehtivihreää tarvitaan, jotta
yhteyttäminen on mahdollista.

Yhteyttämisessä kasvin keräämä vesi ja
hiilidioksidi muuttuvat hapeksi ja
sokeriksi auringon säteilyenergian

avulla. Kasvi luovuttaa hapen ilmakehään ja pitää valmistamansa sokerin itsellään, käyttäen
sitä omiin elintoimintoihinsa kuten kasvamiseen, liikkumiseen ja hengitykseen. Auringon
valoa tarvitaan yhteyttämiseen ja siksi kasvit eivät yhteytä yöllä pimeässä, vaan ne
“hengittävät” niin kuin ihmisetkin. Ylimääräisen sokerin kasvi varastoi vararavinnoksi joko
juuriin (lanttu), mukuloihin (peruna), lehtiin (sipuli), siemeniin (viljat) tai hedelmiin (omena),
riippuen kasvista.

Lisätietoa yhteyttämisestä linkeistä:

Fotosynteesi tuottaa sokeria ja happea | Opettajalle | Oppiminen | yle.fi,
Yhteyttäminen ja hengitys ruokatieto.fi -sivulla, Fotosynteesi 12 min video suomeksi.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/01/31/fotosynteesi-tuottaa-sokeria-ja-happea
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-poytaan/luonto/kasvien-biologiaa/yhteyttaminen-ja-hengitys
https://www.youtube.com/watch?v=6oHPYEvyLY4


Yhteyttämisen “juoni” eli fotosynteesin kulku jaettuna ryhmille :

1. LAAJAKUVA -ryhmä
● Kasvi ja juuret
● Juuret imevät vettä maasta.
● Vesi kulkee vartta ja jänteitä pitkin koko

kasviin ja etenkin lehtiin.
● Sokeri (glukoosi) kulkeutuu jänteiden ja

suonien kautta koko kasviin. Sokeria
kasvi käyttää ravinnokseen ja
kasvamiseen.

● Ylimääräisen sokerin kasvi varastoi
vararavinnoksi joko juuriin (lanttu), mukuloihin (peruna), lehtiin (sipuli), siemeniin (viljat)
tai hedelmiin (omena) eri tavoin riippuen kasvista.

2. LÄHIKUVA -ryhmä
● Lehtien alapinnassa on ilmarakoja

joiden kautta lehtien sisään pääsee
hiilidioksidia.

● Kun auringon valo osuu lehteen,
lehden sisällä olevissa
viherhiukkasissa vesi H₂O ja
hiilidioksidi CO₂ muodostavat yhdessä
valon fotonien kanssa sokeria
(glukoosia) ja happea.

● (Kaavassa: 6 vesimolekyyliä 6H₂O + 6 Hiilidioksidimolekyyliä 6CO₂+ valon fotonit, siitä
tulee glukoosiaC₆H₁₂O₆ja 6 happimolekyyliä O₂)

● Happi kulkeutuu ilmarakojen kautta ulos ilmaan ja glukoosi koko kasviin.
● Ylimääräisen sokerin kasvi varastoi vararavinnoksi joko juuriin (lanttu), mukuloihin

(peruna), lehtiin (sipuli), siemeniin (viljat) tai hedelmiin (omena) eri tavoin riippuen
kasvista.

3. ALKU- JA LOPPUTEKSTI -ryhmä
● Alkuteksteihin sana fotosynteesi (tai

yhteyttäminen)
● Lopputeksteihin ryhmän nimi
● Tärkeää muistuttaa, että tekstit voivat

ilmaantua kuvaan animoidusti kirjain
kerrallaan. Tekstien taustalla voi olla
myös kuva kuten esimerkeissä onkin.

(4. LISÄOSA: äänet)
● Animaatioihin voi lisätä musiikin tai tehdä äänet. Kannattaa kuitenkin muistaa, että

äänten tekemiseen itse menee aikaa eikä se ole ihan pikkujuttu. Parasta olisi tehdä
äänet iMoviessa vasta lopuksi kun koko animaatio on leikattu valmiiksi.

● Äänet voi tehdä foley-tekniikalla eli jälkiäänityksenä valmista videota katsottaessa.
Foley-tekniikasta saa myös ihan oman opetuskokonaisuuden 3x45 min jos haluaa.


