
Harjoite 6: KAIKKI JÄRJESTYKSEEN Toiminnan tavoite ja kuvaus: Lapset panevat esineitä järjestykseen
niiden ominaisuuksien mukaisesti

Tavoiteltava
toiminta:

Kognitiivinen taso:
Sarjoittaminen, IR:
Järjestykseen laittaminen

Toiminnallinen taso:
Vertailu ja järjestäminen

Sosiaalinen taso:
Dialogi ja tarinan
kertominen

Käytännön toiminnassa:
Kertominen ja tarinan rakentaminen
yhdessä

Materiaalit: Maalatut kivet, kävyt ja kepit. Mittanauha, maalarinteippiä. Kolmen suoran pohja (ks. seuraava sivu) ja opetuskortit 13 ja 14 (ks.
seuraava sivu)

Eteneminen: 1. Orientaatio
Kerrataan, millaisia ominaisuuksia kivistä, kävyistä ja kepeistä on tutkittu. Mitä niiden kanssa on tehty?

Lapset valitsevat itselleen parin tai opettaja jakaa parit. Yhdelle parille jaetaan kepit, toiselle kävyt ja kolmannelle parille kivet.
Tehtävänä on laittaa kivet, kävyt tai kepit jonoon niin, että jonot alkavat samalta ”viivalta”. Verrataan, mistä muodostui pisin jono
ja pohditaan miksi.

2. Konflikti
Seuraavaksi parit kokeilevat rakentaa mahdollisimman korkean tornin. Tuliko samasta materiaalista korkein, mistä tuli pisin?
Miksi? Viimeiseksi parit kokeilevat täyttää esineillä esim. oppikirjan kannen (lasten kanssa voi jo käyttää pinta-alan käsitettä).
Kenen kirjasta jäi vähiten näkyviin? Mikä materiaali peitti eniten? Miksi?

Seuraavaksi lapset voivat pareittain laittaa materiaalinsa pituus-, suuruus-, pyöreys- ja vaikka ohuemmuusjärjestykseen.

Keskustellaan, mitkä olivat helppoja ja mitkä vaikeita tehtäviä ja miksi.

3. Kehittely
Opettaja jakaa lapset joukkueisiin (punaiset, siniset ja keltaiset), ja jokainen joukkue saa kaksi keppiä, kiveä ja käpyä. Katsotaan,
kenellä on pisin käpyjono, kivijono, keppijono ja kokonaisjono.

- Lopuksi parit pelaavat kolmen suoraa tekemällä kepeistä pelialustan (tai opettaja antaa kolmen suoran mallipohjan A4-
koossa). Kolmen suoran peli-idea on hyvä kerrata lasten kanssa yhdessä.

Linkitys: Lapset tekevät kuvakorttitehtävät 13 ja 14.
Opi oppimaan: Tunnin päätyttyä: Mikä oli kivaa? Mikä vaikeaa? Mitä opitte?

Muuta
huomioitavaa:

IR: Sarjan
järjestäminen

OPS: Kuunteleminen,
tarinan kertominen





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


