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Fraktaalimetsä 

Avainsanat: fraktaalit, luovuus 

Luokkataso: esikoulu, 1.-2. luokat, 3.-5. luokat 

Välineet: eri kokoisia papereita: A3, A4, A5, A6 valmiiksi leikattuina sopiva määrä, kyniä ja 

värikyniä, teippiä tai sinitarraa tms. fraktaalipuun kokoamiseen, kuoriaismonisteita 

tulostettuna 

Kuvaus: Fraktaalimetsässä asuu jos jonkinlaista vipeltäjää! Vierailulla piirretään ja 

askarrellaan yhteistyössä kokonainen metsä fraktaalipuita ja metsän asukkeja. Matkalla 

törmätään erilaisiin muotoihin, kokoihin ja säännönmukaisuuksiin, ja tutkimuksissa 

tarvitaan aimo annos mielikuvitusta! 

Ennakkotehtävä: Tutkikaa yhdessä miten erilaiset puut ja kasvit kasvavat. Puussa on 

runko, josta erkanee oksia. Erkaneeko oksia vain muutama vai hirmu paljon? Millaisia 

oksat ovat? Erkaneeko niistäkin lisää pienempiä oksia? Millaistahan olisi olla pieni eläin, 

joka asuu oksanhaarassa? 

Aiheesta muualla 
 

Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen sivuilta löytyy aiheeseen liittyvä verkkomateriaalin 

Virtuaaliseikkailu ötököiden maailmassa video (Seikkailu 1: 2. tehtävä video Haarautuva 

puu).  

 

Valmistelut 
 

- Päätetään, tehdäänkö yksi isompi puu vai monta pientä puuta, vai molempia. Tämän 

mukaan varataan tarvittava määrä eri kokoisia piirustuspapereita: 

o Pieni puu: 1 x A4, 2 x A5, 4 x A6   

o Iso puu: opettaja voi valmistella A3-kokoisen puun, jonka lisäksi tarvitaan: 2 x 

A4, 4 x A5, 8 x A6 

Puita on hyvä tehdä niin monta, että kaikille riittää ainakin yksi piirrettävä oksanhaara. 

- Valmiina tulostettuna kuoriaismonisteita sopiva määrä, joista kuoriaiset leikattu 
valmiiksi erilleen (kts. liitteet). 

- Mietitään, mihin fraktaalipuut kootaan (esim. taululle tai seinälle) ja varataan teipit, 
sinitarrat tai nastat tähän valmiiksi. 

 

Tehtävä: Fraktaalipuut 

Käydään läpi ennakkotehtävä: Millaisia puita ja kasveja olette nähneet? Kertokaa niistä 
jotain! Katsotaan sitten yhdessä kuvaa saniaisesta. Huomataan että saniaisen pienet 

https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/virtuaaliseikkailu-otokoiden-maailmassa


lehdet näyttävät samalta kuin koko kasvi. Tällaista kasvia taikka kuvaa kutsutaan 
fraktaaliksi. Kerrotaan että tällä tunnilla päästään piirtämään yhdessä tällainen fraktaalipuu 
ja sen asukkaita! 
 
Voidaan pohtia minkä kokoinen eläin asuisi tällaisen lehden päällä? Entä eläin, joka asuisi 
vain yhden lehden osasen päällä, kuinka pieni se olisi? Entäpä voisiko olla eläin, joka 
asuisi yhden vieläkin pienemmän osasen päällä?  

 

Jaetaan jokaiselle oppilaalle (tai parille tai ryhmälle) yksi paperi. Huolehditaan että 
papereita jaetaan aina oikeassa suhteessa (paperimäärät ohjeen alussa). Pienempää 
paperia on aina kaksi kertaa isompien paperien lukumäärä. Haluttaessa voidaan jakaa 
isommat paperit ryhmille ja pienemmät paperit itsenäiseen työskentelyyn. Voidaan myös 
sopia, että pienempiä papereita käyttävät ottavat useamman paperin.  

Jokainen saa nyt piirtää yhden fraktaalipuun oksanhaaran saamalleen paperille. Paperi 
asetellaan pystyasentoon. Oksa alkaa paperin alareunasta keskeltä ja jakautuu paperilla 
kahteen oksanhaaraan, jotka loppuvat paperin kahteen ylänurkkaan. Oksille voi koristella 
lehtiä, eläimiä tai muuta koristelua mielensä mukaan. Isoin paperi voidaan piirtää ryhmässä 
tai sen voi opettaja piirtää valmiiksi. Kun saa yhden oksanhaaran valmiiksi, voi piirtää 
toisen.  

Puita voidaan piirtää useita tai yksi iso. Useamman pienen puun piirtäminen ja kokoaminen 
on ehkä helpompaa. Paperien koot ja määrät kannattaa valita ikäryhmän mukaan. Opettaja 
tai ohjaaja kokoaa hänelle tuoduista papereista puita esim. luokan seinälle tai taululle. 
Opettaja tai ohjaaja voi myös valmistella ensimmäisen isoimman puunrungon valmiiksi 
työskentelyn pohjalle. 



     
      Oksa alkaa aina paperin alareunasta ja haarautuu kahtia molempiin  
          ylänurkkiin. Väritä ja koristele oman mielesi mukaan! 

 

 
   Valmiiksi koottu puu voi näyttää vaikkapa tältä. 

 



 

Tehtävä: Fraktaalikuoriaiset 

Koristellaan puuhun asukkeja. Jaetaan oppilaille valmiita monisteita, joissa on 
fraktaalikuoriaisen ääriviivat (kts. liitteet). Kussakin monisteessa on kolmen kokoisia 
kuoriaisia, mutta eri monisteissa Sierpinskin kolmiota kuoriaisen selässä on jatkettu eri 
vaiheeseen. Oppilaat saavat jatkaa kuviota ja / tai värittää kuoriaiset haluamallaan tavalla.  
 
Kiinnitetään kuoriaiset puuhun. Voidaan pohtia yhdessä, mikä kuoriainen asuisi milläkin 
oksalla. Isoimmat varmaan isoimmilla oksilla ja pienimmät pienimmillä oksilla? 
                       










