
Harjoite 10: EKSYKSISSÄ SUPERMARKETISSA Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri paikassa
Tavoiteltava
toiminta:

Kognitiivinen taso:
P: Avaruudellinen hahmottaminen

Toiminnallinen taso:
Perspektiivin
vaihtaminen

Sosiaalinen taso:
Yhdessä ratkaiseminen ja
sääntöjen luominen

Käytännön toiminnassa:
Rohkaise lasta perustelemaan
näkökulmansa.

Materiaalit: Kaupan pohjapiirustus, neljä henkilöhahmoa (voivat olla myös tavallisia pelinappuloita, jotka edustavat esim. tyttöä, aikuista, auto-
ostoskärryissä istuvaa lasta, kaupan loisteputkea korjaamaan tullutta sähkömiestä tikkailla), kymmenen paikkamerkkiä (esim. pala sinitarraa),
jotka voidaan sijoittaa eri kohtiin pohjapiirustusta, ja yksi esinettä (esim. palloa) kuvaava pelimerkki.

Eteneminen: 1. Orientaatio
Aluksi muistellaan, mitä viimeksi tehtiin pohjapiirustuksen äärellä. Kerrataan eri hyllyt ja niiden sisällöt. Keskustellaan hyllyjen korkeudesta ja
siitä, voiko niiden läpi nähdä. Keskustellaan myös siitä, mitä tarkoittaa olla hukassa tai olla eksyksissä, miten nimetään hyllyjen väliset
käytävät ja mitä tarkoittaa tähystäminen. Seuraavaksi käydään läpi tehtävään liittyvät säännöt, jotka sovitaan ryhmäkohtaisesti. Säännöt
voivat olla seuraavanlaisia: a) Hyllyn läpi ei voi nähdä, mutta yli voi, jos henkilön pituus riittää.  b) Lapsi ei näe yhdenkään hyllyn eikä altaan
yli. c) Tyttö näkee pakaste-, kasvis- ja hedelmähyllyjen yli. d) Aikuinen näkee tämän lisäksi liha-, kala-, lelu- ja kukkahyllyn yli. e) Tikkailla
oleva sähkömies näkee kaikkien hyllyjen yli mutta ei näe seinän vieressä olevia hyllyjä eikä tyttöä eikä lasta, elleivät he ole samalla
käytävällä.

2. Konflikti
Asetetaan kaksi henkilöhahmoa tähystämään hieman eri suuntiin. Oppilaiden tulee päätellä, kumpaa henkilöä tarkoitetaan, kun heille
kerrotaan, mitä tavaroita tai muita ihmisiä se näkee ja mitä ei. Kun lapset ymmärtävät pelin idean, asetetaan kaikki neljä henkilönappulaa
kentälle. Seuraavaksi annetaan kolme vihjettä: kaksi asiaa, jotka valittu henkilöhahmo näkee, ja yksi, jota se ei näe. Vihjeiden perusteella
selvitetään, kuka on kyseessä. Lapsia rohkaistaan perustelemaan vastauksensa.

Seuraavaksi kukin lapsi saa vuorollaan johtaa peliä. Edellä kuvatun mukaisesti he esittävät jotakin henkilöä kaupassa ja muut yrittävät
selvittää, kenestä on kyse.
Jos tämä sujuu hyvin, niin seuraavassa vaiheessa nappulat otetaan pois pohjapiirustukselta ja tilalle asetetaan kymmenen paikkamerkkiä.
Yhtä lapsista pyydetään valitsemaan yksi paikkamerkki. Seuraavaksi muut lapset esittävät kysymyksiä selvittääkseen valitun sijainnin:
Näkeekö hän pakasteet? Näkeekö hän kassan? ja niin edelleen. Pelin jatkuessa voidaan sopia, että henkilöä (lapsi, tyttö, aikuinen, korjaaja)
saa alkaa arvailla, kun on saatu selville ainakin kolme asiaa, joita hän näkee.

3. Kehittely
Pohjapiirustuksen päälle pannaan neljä henkilöhahmoa. Oppilaille voi antaa tehtäväksi sijoittaa pohjapiirustukseen jokin esine niin, että sen
näkee vain yksi henkilö, kaksi henkilöä ja niin edelleen.

Opi oppimaan: Tunnin päätyttyä: Mikä oli helppoa, mikä oli vaikeaa? Mitä opit tällä tunnilla?
Muita
huomioita:

OPS:


