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1.  Yhdistä oikeat parit.

a) elävä/elollinen ei ole koskaan ollut elossa  

 eloton sisältää jotain, mikä on ollut elävä 

 kuollut lopettanut elämisen 

 eloperäinen vesi on sellainen yhdiste 

 orgaaninen hengittää tai yhteyttää 

 epäorgaaninen liittyy hiilen yhdisteisiin 

b) elämänkaari tuma, mitokondrio, soluseinät 

 aineenvaihdunta kaikki geenit yhdessä 

 solurakenne aineet kulkevat sisään ja ulos 

 perintötekijät saada jälkeläisiä 

 lisääntyminen lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus 

 itsesäätelykyky sopeutua esim. kylmään tai kuumaan 

 evoluutio luonnon kokonaisuus tietyssä paikassa 

 ekosysteemi muutokset eliöissä koko historiassa 

c) järjestäytyä kokonaisuus eroaa osiksi   

 liittyä osista syntyy kokonaisuus 

 rakentua saada jokin muoto, organisoitua 

 muodostua osista syntyy kokonaisuus  

 hajota tulla lähelle ja jonkin osaksi 

d) toimiva orgaaninen tai epäorgaaninen 

 erilainen epäorgaaninen 

 kemiallinen orgaaninen  

 sisältää hiilen yhdisteitä hajonneen vastakohta 

 eloton samanlaisen vastakohta

____ eliöyhteisö

____ solu

____ populaatio

____ elimistö

____ elin

____ molekyyli

____ eliö

2. Numeroi alla olevat käsitteet oikeaan järjestykseen. 

a) pienimmästä suurimpaan: b)  vanhimmasta nuorimpaan:

____ mäyräkoira

____ dinosaurus 

____ bakteeri

____ Homo sapiens

____ Homo erectus
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4.  Piirrä alla olevien sanojen väliin nuoli osoittamaan, kuka kuluttaa eli syö   
 luonnossa kenet. 

 hyönteinen  lintu  

 peto  saaliseläin

 kasvinsyöjä  lihansyöjä  

 raato   haaskansyöjä

 kasvissyöjä  pensas  

 kettu  loinen

3.  Järjestä sanat käsitehierarkiaksi. Se käsite, jonka sisälle mahtuvat kaikki muut   
 käsitteet, on ylin. 

populaatio                                                       laji                                             eliöyhteisö                     

 eloton luonto                             ekosysteemi                                 yksilö
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5.  Täydennä puuttuvat kirjaimet, niin että saat kuhunkin ravintoketjun osaan   
 liittyvän verbin.

a)  tuottaja à T ____ O ____ ____ AA 

b)  kuluttaja à K ____L ____ T T ____ ____

c)  hajottaja à H ____ ____ O ____ ____ A A

6.  Muodosta alla olevista verbeistä tekijä.

maksaa    ________________________________ säästää    ________________________________ 

puhdistaa    ________________________________ suosia    ________________________________

saalistaa    ________________________________ yhdistää    ________________________________ 

pesiä    ________________________________ palauttaa    ________________________________               

valloittaa    ________________________________ säätää    ________________________________

kalastaa    ________________________________ paeta    ________________________________ 

lannoittaa    ________________________________ värjätä    ________________________________                   

rakentaa    ________________________________ kasvattaa   ________________________________

varastoida    ________________________________ reagoida    ________________________________

7.  Keksi vielä neljä omaa esimerkkiä verbistä muodostetusta tekijästä.  

verbi:  tekijä:

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________


