
Harjoite 7: METSÄN ELÄIMET TUTUSTUVAT TOISIINSA Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat luokittelevat eläimiä annettujen
ominaisuuksien mukaan

Tavoiteltava
toiminta:

Kognitiivinen taso:
P: Luokittelu, IR: Erottelu

Toiminnallinen taso:
Ääneen ajattelun
harjoittelu

Sosiaalinen taso:
Ryhmässä toimiminen

Käytännön toiminnassa:
Kannusta lasta kertomaan, millä tavoin
hän päättää luokitteluperusteen.

Materiaalit: Käytetään samoja eläinkortteja kuin tehtävässä 1.

Eteneminen: 1. Orientaatio
· Kerrataan kaikki eläimet keskustelemalla lajeista ja niiden ominaisuuksista, kuten liikkumistavasta, väristä, raidallisuudesta ja

täplikkyydestä. Muistutetaan, että eri eläimillä on useita eri ominaisuuksia.
· Pelataan Kuka kuuntelee tarkasti -peliä. Opettaja asettaa kortit oikein päin pöydälle ja pyytää lapsia kuuntelemaan tarkasti, mitä

korttia hän kuvailee (esim. keltainen tausta, raidallinen ja osaa lentää). Huomaa, että tehtäviin on useita oikeita vastauksia.
· Seuraavaksi opettaja muodostaa aitauksen (palikoista, narusta, kuminauhasta, paperiarkista). Opettaja pyytää lasta siirtämään

aitaukseen vuorollaan muutaman kalan, kaikki vihreät uimataitoiset, kaikki siniset lentokykyiset, kaikki raidalliset sukeltajat ja niin
edelleen, niin että eläinten ja korttien ominaisuudet tulevat tutuiksi.

· Seuraavaksi huomio kiinnitetään erotteluun eli puuttuvaan ominaisuuteen. Aitaukseen tai sovitulle alueelle asetetaan monta
samantyyppistä eläinkorttia sekä yksi erilainen, esim. viisi punaista eläinkorttia ja yksi sininen, neljä maalla elävää ja yksi vedessä
elävä eläin tai kolme lentokykyistä ja yksi lentokyvytön.

· Lapsia pyydetään miettimään pareittain vastaavia erottelutehtäviä ja esittämään niitä muille lapsille.
2. Konflikti

· Opettaja muodostaa pöydälle kaksi aitausta, jotka ovat kiinni toisissaan. Aluksi opettaja pyytää lapsia järjestämään kaikki raidalliset
vesieläimet toiseen aitaukseen ja kaikki täplikkäät lentäjät toiseen. Keskustellaan käsitteistä sisäpuoli ja ulkopuoli.

· Seuraavaksi muodostetaan uusi ryhmittely. Kaikki lentokykyiset eläimet siirretään toisen aitauksen sisäpuolelle, ja kaikki keltaiset
eläinkortit toisen alueen sisälle. Tämä sääntö aiheuttaa ristiriitaisuutta, sillä osa keltaisista korteista sisältää kuvia myös
lentokykyisistä eläimistä. Opettaja kannustaa lapsia keskustelemaan eri ratkaisuvaihtoehdoista, jotka voivat olla esim. uuden
ryhmän muodostaminen, kahteen ryhmään kuuluminen samanaikaisesti ja ryhmien ulkopuolelle siirtäminen. Keskustelua ohjataan
kohti päätelmää, jonka mukaan kyseiset kortit voivat kuulua samanaikaisesti kahteen eri ryhmään (aitauksen rajat leikkaavat
toisiaan ja muodostavat yhden yhteisen alueen), jolloin keltainen pöllö, leppäkerttu ja ampiainen voidaan asettaa molempien
aitausten yhteisesti rajaaman alueen sisälle (leikkauspinta).

3. Kehittely
Pelataan eläinkorteilla Uno-peliä. Lapset ehdottavat, mitä ominaisuutta kerätään.

Opi oppimaan: Mikä oli mukavaa? Mikä oli hankalaa? Mikä siinä oli vaikeaa? Kuinka se ratkaistiin? Miten te sitten selvititte sen? Mitä uutta opit tänään?

Muita huomioita: OPS:


