
Harjoite 4: MÄKIHYPPYRATA Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat rakentavat mäkihyppyradan

Tavoiteltavat
osa-alueet:

Kognitiivinen taso:
P: Sarjoittaminen ja syy-
seuraussuhde,  IR:  Sarjan
järjestäminen ja täydentäminen

Toiminnallinen taso:
Vertailu, rakentaminen
ja kokeilu

Sosiaalinen taso:

Yhdessä tekeminen

Käytännön toiminnassa:

Rohkaise lasta kokeilemaan ja perustelemaan
vastauksensa.

Materiaalit: Kymmenen puhdistettua litran maitotölkkiä kouruiksi (tölkkien päät leikataan pois, ja ne halkaistaan pituussuunnassa kahtia, jolloin yhdestä
tölkistä syntyy kaksi kourupalaa). Kourupaloista valmistellaan seuraavat osat: kolme täyspitkää kourua, neljä 5/6-mittaista kourua, kolme 4/5-
mittaista kourua, kolme 3/5-mittaista kourua ja kolme kourun puolikasta ja kaksi 2/5-mittaista kourua. Nitoja ja teippiä, joilla tuetaan
kourupaloista muodostuva mäkihyppyrata (radan kourut asetetaan 1 cm sisäkkäin, niitataan sivuista ja teipataan pohjasta), muovailuvahaa
(jokaiselle tarvitaan halkaisijaltaan noin 2 cm:n paksuinen pallo) ja samankokoisia mutta eripainoisia palloja (esim. paperimassa-, rauta- ja
marmorikuula), lisäpainoja.

Eteneminen: 1. Orientaatio
Aluksi tutustutaan materiaaleihin ja nimetään ne,  esimerkiksi kouru ja mäkihyppyrata. Lapsia pyydetään rakentamaan kouruista
mahdollisimman pitkä mäkihyppymäki. Sääntö on, että lapset saavat käyttää rataansa vain kymmenen osaa, mutta jokaista kourupituutta on
käytettävä vähintään kerran. Ylimääräiset kourupalat käytetään kourujen yhtymäkohtien vahvikkeeksi.
Rakentamisen aikana lasten huomio kohdennetaan jonkun lapsen esimerkilliseen toimintaan: Katsokaa, mitä Reetta tekee! Miksi, Reetta, teet
noin? Miksi valitsit tuon kourun?
Mäkihyppyradan valmistuttua kysytään: Onko kaikki pisimmät kourut nyt käytetty? Voisiko mäen pituutta vielä lisätä? Kuka haluaa yrittää?
Seuraavaksi lapsia pyydetään mittaamaan mäen pituus (metrimitta) ja merkitsemään tulos.

2. Konflikti
Seuraavaksi jokainen lapsi muovailee muovailuvahasta pallon (halkaisija n. 2 cm). Mäkihyppyrata nostetaan noin 45 asteen kulmaan
(esimerkiksi tuolilta tai kirjojen päältä lattialle). Lapset leikkivät hetken päästämällä pallonsa vierimään mäkihyppyrataa pitkin. Kenen pallo
vierii pisimmälle? Keskustellaan, miksi toinen pallo pyörii kauemmas kuin toinen.
Lapsia pyydetään miettimään, mitä tapahtuu pallon kulkemalle matkalle, jos mäen alkupäätä nostetaan tai lasketaan. Sitten oletukset
testataan.
Lapset upottavat muovailuvahapalloihinsa lisäpainoja. Keskustellaan siitä, mitä tapahtuu, jos paino on keskellä tai laidassa. Lapsia pyydetään
testaamaan nämäkin oletuksensa.

3. Kehittely
Lapsille esitellään kolme eripainoista palloa tai kuulaa. Keskustellaan siitä, mikä kuula pyörii kauimmaksi ja miksi, ja sitten asiaa kokeillaan
käytännössä. Lopuksi pyydetään lapsia kertomaan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat pallon pyörimiseen.

Opi
oppimaan:

Tunnin päätyttyä: Mikä oli kivaa? Oliko jokin vaikeaa tai hankalaa? Miten siitä selvittiin? Mitä uutta opittiin?

Muita
huomioita:

OPS


