
Harjoite 8: NUKEN IKÄ Toiminnan tavoite ja kuvaus: Lapset määrittelevät paperihahmojen iän kehon ja pään suhdetta
vertailemalla

Tavoiteltava
toiminta:

Kognitiivinen taso: P: Syy ja
seuraus, IR: Sarjan järjestäminen

Toiminnallinen taso:
Mittaaminen ja arvioiminen

Sosiaalinen taso: Yhteiseen
ratkaisuun pääseminen

Käytännön toiminnassa:  Rohkaise
lapsia mittaamaan ja vertailemaan.

Materiaalit: Kolme ihmiskuvaa (ensimmäisessä kuvassa pään suhde kehoon on 1:3, toisessa kuvassa 1:5 ja kolmannessa 1:6) ja mittausapuvälineitä
(paperiliuskoja, viivoitin ja sakset).

Eteneminen: 1. Orientaatio
Aluksi kerrotaan lelutehtaan johtajasta, jonka intohimo on tehdä paperinukkeja, jotka ovat samankokoisia ja samalla eri-ikäisiä. Ongelmana
johtajalla on saada paperinuket näyttämään eri-ikäisiltä. Keskustellaan paperinukeista ja siitä, miten ne voidaan saada näyttämään eri-ikäisiltä
(vaatteet, parta, hiukset, ulkonäkö, vartalo jne.; ks. seuraava sivu).
2. Konflikti
Asetetaan pöydälle kaksi paperinukkea (aikuinen ja taapero) ja pyydetään lapsia nimeämään ne, esim. Antti ja Simo. Nimeämisen jälkeen lapset
kertovat, miten toinen nukke eroaa toisesta. Lapsia ohjataan tarkastelemaan pään ja muun kehon välistä suhdetta.

Seuraavaksi lapset mittaavat mittanauhoilla pään suhteen kehoon (mittanauhan palat voidaan leikata valmiiksi irti). Keskustellaan, mitä mittaus
kertoo Antista ja Simosta. Yhteisymmärryksen löydyttyä annetaan paperinukeille lisänimet Iso-Antti ja Pikku-Simo. Sitten pöydälle nostetaan
tyttöpaperinukke ja kysytään, mitä sen iästä voidaan päätellä. Lapsia pyydetään vertaamaan sitä Anttiin ja Simoon ja mittaamaan nuken pään
suhde kehoon. Nimetään paperinukke vaikka Anniksi. Lopuksi lapset asettavat paperinuket ikäjärjestykseen ja kertovat säännön, jonka
perusteella paperinuken (ja ihmisen) ikä voidaan määritellä pään ja kehon suhteesta.
3. Kehittely
Annetaan parille kuva, jossa on useita pää-vartalo-kuvia (ks. seuraava sivu). Nimetään kuvan vauvat esimerkiksi V-kirjaimella, lapset L-
kirjaimella ja aikuiset A-kirjaimella ja numerolla. Tarkistetaan yhdessä nimeämiset. Piirretään A4-paperille kaksi yhtä suurta paperinukkea, joista
toisen pään suhde vartaloon on 1:3 ja toisen 1:6. Piirretään A4-paperille kaksi erikokoista paperinukkea, joista pienemmän pään suhde vartaloon
on 1:6 ja suuremman 1:3.
Keskustellaan, millainen neuvo voidaan antaa lelutehtaan johtajalle.

Opi
oppimaan:

Tunnin lopuksi kysytään: Mikä oli hankalaa? Kuinka se ratkaistiin? Mitä uutta opit tänään?

Muita
huomioita:

OPS:






