
Harjoite 2: KERTOMUS LUONTOLÖYTÖRETKESTÄ Toiminnan tavoite ja kuvaus: Tarkastellaan kuvia luontoretkestä ja
harjoitellaan tarinan kertomista aikajärjestyksessä

Tavoiteltava
toiminta:

Kognitiivinen taso: Toiminnallinen taso: Sosiaalinen taso: Käytännön toiminnassa:

P: Aikajärjestys, IR: Sarjan
järjestäminen, häiritty
järjestys

Tapahtumien
aikajärjestys ja
tarkistaminen

Opettajan johdolla
tekeminen

Kuunteleminen, yhdessä ratkaiseminen,
perusteleminen

Materiaalit: Laminoidut kuvat luontoretkestä

Eteneminen: 1. Orientaatio
Aluksi muistellaan, mitä tehtiin, kun mentiin retkelle. Muistellaan, mitä löydettiin ja mitä ominaisuuksia löydetyillä esineillä oli.
Valokuvat otetaan esille, ja niitä katsotaan kuva kerrallaan. Etsitään kuva, josta retki alkaa. Tämän jälkeen jokainen saa
vuorollaan ottaa kuvan, joka omasta mielestä tulee seuraavaksi, ja laittaa sen riviin. Kun kuvat on saatu järjestykseen, katsotaan,
eteneekö tarina kuvien mukaan aikajärjestyksessä (eli loogisesti). Jokainen saa kertoa tarinan kuvien mukaan. Lapsia
kannustetaan käyttämään sanoja aluksi (ensiksi), sitten (toiseksi), sen jälkeen, lopuksi (viimeiseksi).

2. Konflikti
Seuraavaksi lapsia pyydetään katsomaan hetkeksi muualle. Kuvien paikkaa vaihdetaan tai otetaan yksi kuva pois, ja lasten pitää
huomata muutos. Lapsille voidaan antaa myös kuuntelutehtävä, josta yksi vaihe on jäänyt pois, eli lasten tulee arvata, mikä kuva
ei ole tällä kertaa mukana. Lapsiakin voidaan pyytää kuvailemaan tiettyä kuvaa, ja muiden tulee arvata, mistä kuvasta on
kysymys.
Jos tämä sujuu helposti, kuvien joukkoon (silloin kun lapset ovat selin) voi asettaa yhden kuvan, joka ei kuulu joukkoon eli kuvan,
joka häiritsee aikasarjaa, ja tämän jälkeen lapsia pyydetään asettamaan kuvat aika- eli tapahtumajärjestykseen.

3. Kehittely
Pöydälle pannaan vain yksi kuva, ja lapsilta kysytään, mitä tapahtui juuri ennen kuvaa ja heti sen jälkeen.
Metakognitio:
Kertomuksen aikajärjestystä voi harjoitella tutun sadun, esim. Kultakutri ja kolme karhua, avulla. Lapset saavat itse yrittää kertoa
sadun ennen sen kuuntelemista ja sitten kuuntelemisen jälkeen (http://areena.yle.fi/radio/1295864, 4 min) ja vertailla, muistivatko
he tarinan. Myös päivittäisiä tilanteita (esim. nukkumaanmeno, ravintolassa syöminen, kouluuntulo) voidaan kertoa vaiheittain.
Lapsia kannustetaan käyttämään sanoja aluksi, sitten, sen jälkeen ja lopuksi.

Opi oppimaan: Tunnin päätyttyä: Lopuksi lapsilta kysytään, mikä retkestä kertomisessa tai näissä tehtävissä oli kivaa tai vaikeaa. Mitkä olivat
tehtävien ongelmat ja miten ne ratkaistiin?

Muuta
huomioitavaa:

IR: Sarjan
järjestäminen

OPS: kuunteleminen,
tarinan kertominen


