
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: Opetuskortit 23–26 (ks. seuraava sivu). Tunneilla aikaisemmin käytettyjä pelikortteja.

Eteneminen: 1. Orientaatio
Oppilaille kerrotaan, että tunnin aikana kerrataan kaikkea sitä, mitä on opittu näiden 11 tunnin aikana.
Aloitetaan tekemällä palikkatehtäviä. 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 kuviokorteilla mitä ajattelen -peliä. Opettaja päättää, mitä yhtä kuviokorttiryhmää hän ajattelee (esim. kolmioita,
pieniä ympyräkuvioita tai suuria sinisiä nelikulmioita). Oppilaiden tulee selvittää, mitkä kuviokortit 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. Myös
oppilaat voivat yrittää muodostaa mielessään arvattavan ryhmän (ehkä on hyvä kuitenkin kuiskata luokittelusääntö
opettajalle tarkistettavaksi).

3. Kehittely
Lapset saavat arvata sääntöä parin pelikierroksen jälkeen. Lasten tulee perustella arvauksensa. Pelin lopuksi, kun lapset
saavat selville säännön, sääntö tarkistetaan muutamalla kortilla tarkistussäännön mukaisesti.

Opi oppimaan: Tunnin päätyttyä: Miten onnistuitte löytämään oikean vastauksen? Mikä sinut yllätti? Mikä auttoi sinun ajatteluasi? Miksi?
Mikä teki ajattelemisesta vaikeaa? Miksi?

Muuta
huomioitavaa:



Induktiivisen päättelyn opetuskortit Tehtävät 23–26 Suhteet: Häiritty järjestys

23. Mikä palikka häiritsee järjestystä?

Häiritty järjestys

Vastaus: kaksi vaihtoehtoa: pienen punaisen kuution tulisi olla vihreä tai  litteän vihreän punainen

Vastaus: viimeinen punainen palikka tulisi siirtää keskimmäisen ohuen palikan oikealle puolelle

24. Millainen palikka sopii tyhjään kohtaan?

Vastaavuus

Vastaus: pieni keltainen kuutio Vastaus: pieni sininen kuutio



Induktiivisen päättelyn opetuskortit Tehtävät 23–26 Ominaisuudet: Yhteisen ominaisuuden
löytäminen

25. Mihin ryhmään ulkopuolinen palikka kuuluu?

Yhteisen ominaisuuden löytäminen

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

26. Mikä kuvio sopii tyhjään tilaan?

Vastaavuus

Vastaus: sininen kolmio Vastaus: Punainen kolmio


