
Harjoite 12: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN
                         KERTAUS

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja palikkatehtäviä
oppimansa perusteella (kerrataan opittua). Lopuksi pelataan tunneista tutuilla
pelikorteilla uusia tai vanhoja pelejä.

Tavoiteltava
toiminta:

Kognitiivinen taso:
Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

Toiminnallinen taso:
Havainnointi, vertailu ja
perustelu

Sosiaalinen taso:
Pelataan ja ratkotaan
tehtäviä yhdessä.
Noudatetaan sääntöjä.

Käytännön toiminnassa:
Varmistetaan, että lapset
ovat ymmärtäneet käytetyt
käsitteet.

Materiaalit: Tunneilla aikaisemmin käytettyjä pelikortteja. Opetuskortit 20–27 (ks. seuraava sivu).

Eteneminen: 1. Orientaatio
Oppilaille kerrotaan, että tunnin aikana kerrataan kaikkea sitä, mitä on opittu aiempien 11 tunnin aikana.
Aloitetaan tekemällä opetuskorttitehtäviä (20–27). Muistutetaan aina a) ominaisuuksien ja suhteiden eroista ja b) siitä,
miten tällaisia tehtäviä ratkotaan (nimetään, etsitään yhteistä ominaisuutta, vertaillaan suhteita ja tarkistetaan). Yritetään
jälleen nimetä tehtävämuotoja (modaliteetteja). Opettaja (ja oppilaat) saa käyttää mielikuvitusta ja luoda esimerkkien
kaltaisia muitakin tehtäviä.

2. Konflikti
Pelataan eläinkorteilla mitä ajattelen -peliä. Opettaja päättää, mitä yhtä eläinryhmää hän ajattelee (esim. kaloja,
nisäkkäitä, lentäviä hyönteisiä tai täplikkäitä vesieläimiä). Oppilaiden tulee selvittää, mitkä eläinkortit opettajalla on
mielessä. He kääntävät vuorollaan yhden kortin. Jos se kuuluu opettajan ryhmään, opettaja pyytää jättämään sen
pöydälle, ja jos se ei kuulu, oppilas ottaa sen pois pöydältä ja laittaa eteensä oikein päin. Näin muut voivat yrittää päätellä
sääntöä. Pelin jatkuessa lapset yrittävät päätellä, minkä säännön mukaan kortit jäävät ja eivät jää pöydälle. Kun lapset
ovat saaneet selville säännön ja siis eläinryhmän, vastaus tarkistetaan vielä muutamalla kortilla tarkistussäännön
mukaisesti. Seuraavaksi lapset yrittävät itse muodostaa mielessään säännön peliä varten (lapsen on hyvä kuitenkin
kuiskata luokittelusääntö opettajalle tarkistettavaksi).

3. Kehittely
Pelataan mitä ajattelen -peliä ”ei-pelinä”. Yksi lapsista valitsee yhden eläinkortin (tai kaksi eläinkorttia, joilla on yhteisiä
ominaisuuksia). Toiset lapset arvaavat, millaisia ominaisuuksia kyseisellä eläimellä ei ole. Esimerkiksi oppilaan valittua
eläinkortiksi sinisen ja raidallisen kalan muut ryhmäläiset esittävät väitteitä: kortti ei ole keltainen, kortissa ei ole
hyönteinen ja niin edelleen. Ei-peli vahvistaa lasten kykyjä kuvailla esineitä, vaatii heitä pitämään mielessään useita
ominaisuuksia samanaikaisesti ja auttaa heitä kuvailemaan ominaisuuksia, joita jollakin esineellä ei ole.

Opi oppimaan: Tunnin  päätyttyä: Mikä näissä harjoitteissa oli vaikeinta? Miksi? Mikä auttoi sinua ajattelemaan? Miksi? Mikä oli
hauskinta? Miksi? Mitä olet oppinut näiden kahdentoista tunnin aikana?

Muita huomioita: OPS



Induktiivisen päättelyn opetuskuvakortit Tehtävät 20 ja 21 Ominaisuus: Ryhmän laajentaminen ja
Suhteet: Vastaavuus

20. Millainen palikka voidaan lisätä kuvassa
esitettyyn ryhmään?

Ryhmän laajentaminen

Vastaus: keltainen Vastaus:  nelikulmio

21. Täydennä puuttuva kuvio.

Vastaavuus

Vastaus: pieni keltainen kuutio Vastaus: pieni sininen kuutio



Induktiivisen päättelyn opetuskuvakortit Tehtävät 22 ja 23 Ominaisuudet:  Yhteisen ominaisuuden löytäminen
ja Suhteet: Vastaavuus

22. Mihin ryhmään ulkopuolinen kuviopala kuuluu?

Vastaus:  oikealle alas (kulmikas ja puolikas) Vastaus:  oikealle alas (kulmikas ja puolikas)

23. Mikä kuviopala sopii tyhjään tilaan?

Vastaavuus

Vastaus:  sininen kolmio Vastaus:  punainen kolmio (puolikas)



Induktiivisen päättelyn opetuskuvakortit Tehtävät 24 ja 25 Ominaisuudet:  Yhteisen ominaisuuden löytäminen

24. Mikä yhteinen ominaisuus on seuraavilla eläimillä?

Vastaus: kuori

25. Mikä yhteinen ominaisuus on seuraavilla eläimillä?

Vastaus: hyönteisiä, kuusi jalkaa, tavataan useimmiten kesäisin



Induktiivisen päättelyn opetuskuvakortit Tehtävä 26 Suhteet:  Sarjan löytäminen

26. Aseta seuraavat kuvat järjestykseen.

Vastaus: eri vaihtoehtoja (korkeus, paino, nopeus jne.)



Induktiivisen päättelyn opetuskuvakortit Tehtävä 27 Suhteet: Sarjan jatkaminen

27. Jatka yläpuolen kuvasarjaa sopivilla alla olevilla kuvilla.

Vastaus: lintuja ja kissaeläimiä vuorotellen


