
INDUKTIIVISEN	PÄÄTTELYN	HARJOITUSPAKETTI	ESIOPETUKSEEN	

Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävät 1 ja 2 Ryhmän muodostaminen ja ryhmän laajentaminen

1. Jaa palikat kahteen ryhmään.

Ryhmän muodostaminen

Vastaus: jaotteluperusteena väri Vastaus: jaotteluperusteena koko tai muoto

2. Lisää ryhmään sopiva palikka.

Ryhmän laajentaminen

Vastaus: vihreä kuutio (litteä tai pieni) Vastaus: vihreä litteä kuutio tai punainen pieni kuutio



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 3 Sarjan jatkaminen

3. Mikä palikka tulee seuraavaksi?

Sarjan jatkaminen

Vastaus: vihreä kuutio

Vastaus: litteä punainen

Vastaus: vihreä pieni kuutio

Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 4 ja 5 Vastaavuus



4. Mikä palikka sopii tyhjälle paikalle?

Vastaavuus

Vastaus: punainen pieni kuutio Vastaus: sininen pieni kuutio

5. Mikä palikka sopii tyhjälle paikalle

Vastaavuus

Vastaus: vihreä leveä kuutio Vastaus: punainen litteä kuutio pystyssä



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 6 Ominaisuus: Ryhmän muodostaminen

6. Mikä yhteinen ominaisuus on kaikilla kuvissa olevilla?

Vastaus: eläimiä, osaavat lentää



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 7 Ominaisuus: Ryhmän muodostaminen

7. Mikä yhteinen ominaisuus on kaikilla kuvissa olevilla?

Vastaus: eläimiä, neljä jalkaa, turkki



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 8 Ominaisuus: Ryhmän laajentaminen

8. Mikä alhaalla olevista kuvista sopii parhaiten ylhäällä olevien joukkoon?

Vastaus: ankka (eläin, seisoo kuvassa kahdella jalalla)



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 9 Suhteet: Sarjan järjestäminen

9. Aseta lampaat järjestykseen.

Vastaus: suuruusjärjestys (isosta pienimpään tai päinvastoin)



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 10 Suhteet: Sarjan jatkaminen

10. Mikä alla olevista eläimistä sopii parhaiten sarjaan seuraavaksi?

Vastaus: hiiri (pienempi siiliä ja nelijalkainen)



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 11 Suhteet: Vastaavuus

11. Katso kuvaa tarkkaan ja valitse tyhjään ruutuun parhaiten sopiva kuva.

Vastaus: luu (kissan suhde kalaan on kuin koiran suhde luuhun)



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 12 Suhteet: Vastaavuus

12. Katso kuvaa tarkkaan ja valitse tyhjään ruutuun parhaiten sopiva kuva.

Vastaus: väritön siili



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävät 13 ja 14 Suhteet: Sarjan jatkaminen

13. Jatka sarjaa. Mikä tulee
seuraavaksi? Entä sitä seuraavaksi?

Sarjan jatkaminen Vastaus: punainen ja punainen

Vastaus: keltainen ja sininen

14. Mitkä palikat sopivat tyhjään
tilaan?

Vastaavuus

Vastaus: keltainen kuutio, jossa vihreä alla Vastaus: ylhäällä kaksi pientä keltaista ja alla vihreä litteä



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 15 Suhteet:  Aikajärjestys

15. Mikä on piirustustehtävän ohjeiden oikea järjestys?

                                  A.          B.           C.                                                            D.

Vastaus: C, A, D, B



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 16 Suhteet:  Aikajärjestys

16. Mikä on paperilennokin oikea taittelujärjestys?

        A.                 B.                  C.               D.

Vastaus: C, A, D, B



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 17 Suhteet:  Aikajärjestys

17. Laita ötökät järjestykseen.

Vastaus: monta eri vaihtoehtoa: perusteena voi olla suuruus, korkeus, jalkojen lukumäärä ja jalkojen pituus



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävät 18 ja 19 Ominaisuudet: Ryhmän laajentaminen ja ryhmän
muodostaminen

18. Millainen palikka voidaan lisätä kuvassa
esitettyyn ryhmään?

Ryhmän laajentaminen

Vastaus: keltainen Vastaus: nelikulmio

19. Täydennä puuttuva kuvio.

Vastaavuus

Vastaus: pieni keltainen kuutio Vastaus: pieni sininen kuutio



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 20 Ominaisuudet: Ryhmän laajentaminen

20.  Mikä alhaalla olevista sopii parhaiten ylhäällä olevien joukkoon (kaksi vaihtoehtoa)?

Vastaus: gorilla ja sarvikuono



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 21 Ominaisuudet: Ryhmän laajentaminen

21. Mitkä kolme kuuluvat samaan ryhmään?

Vastaus: jaloilla liikkuvat, neliraajaiset (nisäkkäät)



Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävä 22 Ominaisuudet: Ryhmän laajentaminen

22. Mikä alla olevista kuvista sopii parhaiten yläpuolen kuviin?

Vastaus: paahtoleipä



Induktiivisen päättelyn opetuskortit Tehtävät 23–24 Suhteet: Häiritty järjestys

23. Mikä palikka häiritsee järjestystä?

Häiritty järjestys

Vastaus: kaksi vaihtoehtoa: pienen punaisen kuution tulisi olla vihreä tai litteän vihreän punainen

Vastaus: viimeinen punainen palikka tulisi siirtää keskimmäisen ohuen palikan oikealle puolelle

24. Millainen palikka sopii tyhjään kohtaan?

Vastaavuus

Vastaus: pieni keltainen kuutio Vastaus: pieni sininen kuutio



Induktiivisen päättelyn opetuskortit Tehtävät 25–26 Ominaisuudet: Yhteisen ominaisuuden
löytäminen

25. Mihin ryhmään ulkopuolinen palikka kuuluu?

Yhteisen ominaisuuden löytäminen

 Vastaus: oikealle alas (kulmikas ja puolikas)  Vastaus: oikealle ja alas (kulmikas ja puolikas)

26. Mikä kuvio sopii tyhjään tilaan?

Vastaavuus

Vastaus: sininen kolmio Vastaus: Punainen kolmio (puolikas)


