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Laaja-alainen oppimiskokonaisuus
• Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 korostaa:
Alusta lähtien on tärkeätä, että koulu tarjoaa jokaiselle
oppilaalle vuorovaikutteisen ja kannustavan yhteisön,
jossa oppilas voi tuntea tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja
arvostetuksi. Kestävään elämäntapaan koulu kasvattaa
eniten omalla esimerkillään. Kestävän elämäntavan
edistämisessä korostuvat erityisesti yhdessä toimimisen
taidot, lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnoiminen sekä luonnossa liikkuminen ja
luontosuhteen vahvistaminen.

Design suuntautunut pedagogiikka
DOP
• Ilmiöpohjaisen oppimisen lähtökohta on Design
suuntautuneessa pedagogiikassa. Oppimisen
käynnistäjänä on lapsia haastava ajankohtainen
ongelma tai kysymys, jota oppilaat lähtevät
ratkaisemaan. Keskeistä on, että
tutkimustehtävän muodostaminen tapahtuu
oppijoista lähtien. Pedagogiikassa korostuu
oppilaan osallisuus, yhdessä toimiminen sekä
tässä juuri tässä kokonaisuudessa luonnossa
liikkuminen.

Aloitus- ilmiönä lähiluonto
• Ensimmäisellä kerralla luokat
kokoontuivat lähiluontoon,
jossa leikittiin Pöllöt ja varikset
– leikkiä Talven taikaa
teoksesta
(http://www.hel.fi/static/ymk/
esitteet/talventaikaa.pdf).
• Tämän jälkeen siirryttiin
tekemään
ideariihivaihetta, jossa
oppilaiden tuli aistia
luontoa sekä kirjata ylös
tekemiään havaintoja.
Nämä havainnot jaettiin kaikkien
kesken.

Oppimistehtävä (ohjaava kysymys)
• Lopuksi oppilaiden tuli muodostaa
heitä kiinnostavista aiheista valmiita
tutkimuskysymyksiä. Kysymysten
laadintaa oli mahdollisuus jatkaa
myöhemmin koululla.
• Yhteisellä tunnilla jatkettiin
tutkimuskysymyksen tarkastelua
siten, että ensin neljän hengen
ryhmille annettiin pari kysymystä
keskusteltavaksi ja he valitsivat niistä
mieluisamman. Tämän jälkeen kaksi
ryhmää yhdistyivät ja he esittelivät
oman ryhmänsä kysymyksen. Näistä
taas valittiin toinen. Näin valituista
kolmesta kysymyksestä tehtiin
suljettu lappuäänestys, ja voittajaksi
tuli

"Voiko olla elämää ilman
metsiä?"

Hypoteesi ja tiedon keruu
• Oppilaiden työhypoteesina oli, että elämää ei
voi olla ilman metsiä.
• Tietoa lapset päättivät hakea tutkimalla
metsää, etsimällä tietoa netistä, kirjoista,
kirjastosta ja kysymällä asiantuntijalta.

Informaatioresurssina oma lähimetsä
• Luokat kävivät metsässä havainnoimassa eri elämän muotoja
(elollinen ja eloton)
• Oppilaat tekivät tutkimusta metsän tärkeydestä eläimille
(yhteyksien etsimistä - onko metsä koti, ravintoa...)
• ”Eläinten silmin” myös lähdettiin metsästä ja katsottiin koulun
pihalla eläinten elinmahdollisuuksia
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Jälkijahtia

Lähdettäessä koulun pihalta
pysähdytään (ennalta
suunniteltuihin ja
sattumanvaraisiin)
"tapahtumapisteisiin”, joissa
tehdään havaintoja lähiympäristön
eläimistä

Opettaja on valmistellut
jälkijahtipisteitä. Lisäksi
pyydetään oppilaita
havainnoimaan mahdollisia
jälkiä koulun lähiympäristön
eliöistä. Valmiiksi pisteiksi
tehdään tai etsitään
maastosta:

T1 Ympäristöoppi: tarjota
oppilaalle mahdollisuuksia
toteuttaa luontaista
uteliaisuuttaan ja auttaa
oppilasta kokemaan
ympäristöopin asiat
merkitykselliseksi itselleen

(15 – 20 min)

1) oravan ruokailupiste
2) rusakon jäljet
3) hiiri / metsämyyrä +
saalistaja esim. lumikko
4) ketun jäljet
Puhutaan eläinten
talvehtimisesta
Puujumppaa
(10 min)

Puujumppa löytyy Puistoystävän
puistokoulu materiaalista:
http://www.hel.fi/www/hkr/fi/julk
aisut/

S3 ympäristöoppi:
Lähiympäristön ja sen
muutosten havainnointi:
Havainnointia ja luonnossa
tutkimisen ja toimimisen taitoja
harjoitellaan koulun lähellä
erilaisissa luonnonympäristöissä
Havainnoidaan luonnon
ominaispiirteitä, ilmiöitä ja
ominaisuuksia kaikkina
vuodenaikoina

Toiminnallisuuden
kautta lisää
informaatiota

Merkkejä
elämän eri
muodoista
(15min)

Burr leikki juosten ja näytteiden
tutkiminen digimikroskoopilla

Kerätään alustalle tai lumelle
luonnosta löydettyjä
näytteitä elämän eri
muodoista. Ryhmä (ilman
“kyselijää”) on sopinut, mikä
näytteistä on Burr. Leikkijät
ovat kerääntyneet
näytteiden ympärille
istumaan/kyykkyyn. Kyselijä
kysyy esim. onko se männyn
neulanen? Samalla hän
nostaa kyseisen näytteen
alustan ulkopuolelle. Vasta
kun kyselijä sanoo ja nostaa
sovitun Burr-näytteen
alustalta, leikkijät vastaavat.
Samalla he juoksevat
turvaan. Jos kyselijä saa
jonkun leikkijöistä kiinni
ennen turva-aluetta,
hänestä tulee uusi kyselijä.

Oppimisympäristöjä ja työtapoja
valitessa otetaan huomioon
toiminnallisuus,
kokemuksellisuus,
elämyksellisyys…

Näytteet otetaan mukaan
luokkaan ja niihin
perehdytään myöhemmin
digimikroskoopin avulla.

T6 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja ja kokeiluja koulussa
ja lähiympäristössä eri aisteja ja
yksinkertaisia tutkimusvälineitä
käyttäen sekä esittelemään
tuloksiaan eri tavoin

Oppimisympäristöinä käytetään
koulun tilojen ja opetusryhmän
lisäksi monipuolisesti
lähiluontoa…
S1 Liikunta: Fyysinen
toimintakyky: Opetukseen
sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa…
T2 ympäristöoppi: kannustaa
oppilasta iloitsemaan
ympäristöopin oppimisesta,
omasta osaamisesta ja uusista
haasteista sekä harjoittelemaan
pitkäjänteistä työskentelyä

Puu saalistaa
peli
(10 min)

Pelin tarkoituksena on
havainnollistaa valon, veden,
lämmön ja ravinteiden
välttämättömyyttä puiden
(kasvien) kasvulle ja
lisääntymiselle. Puut saalistavat
kasvutekijöitä. Niistä syntyy uusia
puita, kun
puu on saanut kiinni yhden kutakin
kasvutekijää. Peliä voidaan
vaikeuttaa ottamalla mukaan
useita kasvutekijöitä.

Puut lähtevät saalistamaan
kasvutekijöitä ja kiinni
saatuaan kuljettavat heidät
kotipesäänsä. Kun puu saa
kosketettua kasvutekijää,
hänen on lähdettävä
suosiolla puun mukaan. Aina
kun puu on saanut
kotipesäänsä koko sarjan
välttämättömiä
kasvutekijöitä, se pystyy
lisääntymään eli
kasvutekijöistä tulee uusia
puita. Uudet puut ottavat
kotipesän tunnuksen ja
alkavat joukkueena saalistaa
kasvutekijöitä Pisimpään
kotipesässä odottaneet
kasvutekijät pääsevät ensin
puiksi (esimerkiksi valo, vesi,
lämpö). Ylimääräiset
kasvutekijät jäävät
kotipesään odottamaan
täydennystä. Peli loppuu,
kun kaikki kasvutekijät on
saatu kiinni. Lopuksi voidaan
laskea, mikä puu
jälkeläisineen on voittanut
pelin eli ollut tehokkain
saalistamaan kasvutekijöitä.

S5 ympäristöoppi: Elämän
perusedellytysten pohtiminen:
Perehdytään elämän
perusedellytyksiin ravinnon,
veden, ilman, lämmön ja
huolenpidon osalta.

Digimikroskooppin kautta uusia
ulottuvuuksia
”Hei! Tänään katseltiin tunti digimikroskoopilla näytteitä. Oltiin
koko porukka ihan haltioissaan, opettajaa myöten. Olin käynyt
hakemassa tuoreempia näytteitä, esim. pajunkissa oli ihan
uskomaton! Kaksi muuta luokan suosikkia olivat havunneulanen,
joka muistutti kurkkua ja kaarnanpala, joka oli ihan taideteos!!!
Siitä jatkettiin sitten luontevasti talvilintuihin, joita väritettiin ja
tutkittiin luontoportti.comin avulla (kuuli nuo ääninäytteetkin!) Ei
meinannut ope malttaa lopettaa tuntia...”

Yhteisöllisiä resursseja
• Kirjastonhoitaja auttoi tiedonetsinnässä >
kirjoista tietoa
• Nettietsinnässä (iPad-tunti) auttavat isommat
oppilaat.
• Design suuntautuneessa pedagogiikassa
kannustetaan myös ulkopuolisten resurssien
käyttöön. Opettaja pyysi asiantuntijan
luontokeskus Haltiasta.

13 h kokonaisuus
• 15.1 aloitus 1½h
• 19.1 tutkimuskysymykset ja menetelmät 1h
• 23.1 Metsässä ja luokassa tutkimassa metsän
moninaisuutta aiheena eloton ja elollinen 2h
• 30.1 eläinten silmin metsää 1½h
• 3.2 kirjasto 2h
• 6.2 metsässä jälkijahtia, puujumppaa, Puu saalistaa peli ja
elämän eri vaiheiden havainnointia 1½h
• 9.2 iPad tiedonkeruu 5lk:n kanssa 1h
• 24.2 Digimikroskooppi tutkimukset 1½h
• 16.3 Elina Pilke luontokeskus Haltiasta asiantuntijana 1h

