
Harjoite 3: ELÄINTARHA Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat luokittelevat eläimiä ja pelaavat
peliä

Tavoiteltava
toiminta:

Kognitiivinen taso:
Luokittelu ja lopuksi
sarjoittaminen

Toiminnallinen taso:
Ominaisuuksien vertailu
ja pelaaminen

Sosiaalinen taso:
Yhdessä tekeminen ja
sääntöjen noudattaminen

Käytännön toiminnassa:
Rohkaistaan lasta osallistumaan ja
perustelemaan valintansa.

Materiaalit: Eläinkuvat
Eteneminen: 1. Orientaatio

Aluksi eläinkuvat asetetaan pöydälle. Kerrataan kaikki eläimet keskustellen niiden ominaisuuksista, kuten liikkumistavasta,
elinympäristöstä, väristä, raidallisuudesta ja täplikkyydestä. Keskitytään eläimiin, joita lapset eivät tunne (kotiloista ja simpukoista
puhutaan yleisellä tasolla ilman tarkempaa lajintunnistusta).

2. Konflikti
Seuraavaksi pelataan eläintenluokittelupeliä. Kerrotaan lapsille, että eläintarhan johtaja (ensimmäisillä kierroksilla opettaja) on
keksinyt luokittelusäännön, jonka mukaan eläimet sijoitetaan eläintarhassa kahteen eri ryhmään, mutta muut eivät tiedä sitä.
Lasten tulee selvittää ryhmittelysääntö. Eläintarhan johtajan lajittelusääntö on esim. ”siivekkäät eläimet ja siivettömät eläimet” tai
”turkiseläimet ja eläimet, joilla ei ole turkkia”.
Pelin kulku:
Pöydälle asetetaan kummastakin ryhmästä yksi kortti esille. Loput kortit jaetaan lapsille. He kääntävät vuorollaan yhden kortin.
Jos se kuuluu eläintarhan johtajan ensimmäiseen ryhmään, opettaja pyytää jättämään sen pöydälle, ja jos se kuuluu toiseen
ryhmään, oppilas ottaa sen pois pöydältä ja laittaa eteensä oikein päin. Näin muut voivat yrittää päätellä sääntöä. Pelin jatkuessa
lapset yrittävät päätellä, minkä säännön mukaan kortit jäävät ja eivät jää pöydälle. Kun sääntö on selvinnyt, vastaus tarkastetaan
vielä muutamalla kortilla tarkistussäännön mukaisesti. Seuraavaksi lapset yrittävät itse keksiä mielessään säännön peliä varten
(lapsen on hyvä kuitenkin kuiskata luokittelusääntö opettajalle tarkistettavaksi). Seuraavalla pelikierroksella eläintarhan johtaja on
jakanut eläimet kolmeen ryhmään (esim. vesieläimet, vesi- ja maaeläimet, maaeläimet) ja myöhemmin voidaan päätyä jopa
seitsemään eläinryhmään (nilviäiset, hyönteiset, linnut, nisäkkäät, matelijat, vesieläimet ja kalat).

3. Kehittely
Muodostetaan kaksi ryhmää, joista kummallekin annetaan puolet eläinkorteista. Ryhmien tehtävänä on asettaa korteissa olevat
eläimet todelliseen suuruusjärjestykseen. Tämän jälkeen ryhmät tarkistavat toistensa sarjat. Seuraavaksi kuvat asetetaan
eläinten nopeusjärjestykseen jne.  Voidaan myös ottaa käyttöön käsite ravintoketju. Pyritään muodostamaan mahdollisimman
pitkä ravintoketju oman ryhmän eläinkuvakorteista. Lopuksi voidaan pelata myös muistipeliä niin että pari muodostuu samaan
lajiryhmään kuuluvista eläinkuvista.

Opi oppimaan: Tunnin päätyttyä: Mikä näissä harjoitteissa oli vaikeinta? Miksi? Mikä auttoi ajatteluasi? Miksi? Mikä oli hauskinta? Miksi? Mitä
opit tänään?
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