LUMASUOMI 2015–2017
Koulutuksesta kouluun –hanke

Hankkeessa toteutettu luonnontieteen opetus-kokonaisuus:
Puusokko
AIHE: Ympäristötieto, ympäristön havainnointi.
Puiden havainnointia sokkona parin kanssa.
IKÄLUOKKA: 5.-6. luokat. Sovellettavissa kaikille ikäluokille.
TAVOITTEET: Tehtävän tavoitteena on oppia puista havainnoimalla niitä eri aisteja käyttäen sekä
luottamuksen lisääminen ja aistien harjoittaminen.
•
•
•
•
•
•

•
•

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin
tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä
T5 ohjata oppilasta tekemään havaintoja monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja käyttäen
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä
tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan
valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä ympäristöopin käsitteiden avulla
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen

ARVIOINTI : Ryhmätyötaidot, kyky tehdä havaintoja, tiedon analysointi

TARVIKKEET:
-

Sokkohuivit

Tarvikepaketti on lainattavissa Päijät-Hämeen LUMA-keskuksesta:
Niemenkatu 73, 15140 Lahti. Lainaaja hoitaa noutamisen ja palautuksen.

phluma@helsinki.fi,

KESTO: 1 oppitunti
ESIVALMISTELUT :
Jokamiehenoikeuksista on hyvä jutella luokan kanssa ennen pihaympäristöön siirtymistä (Liitteenä
tietoisku aiheesta)
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MILLAISIIN ASIOIHIN ERITYISESTI KIINNITETTÄVÄ HUOMIOITA:
Tehtävän toteuttamiseen tarvitaan alue ulkoa, josta löytyy puita.
Oppilailla on hyvä olla jo tietoa eri puulajeista.
KUVAUS TOTEUTUKSESTA :
1. Ryhmä jaetaan pareihin.
2. Pareista kummallekin sidotaan vuorollaan silmät sokkohuiveilla.
3. Pari, jonka silmät eivät ole sidottu lähtee johdattamaan sokkona olevaa pariaan jonkin puun
luokse.
4. Puun luokse saavuttuaan sokkona oleva pari saa tunnustella puun runkoa käsillään.
5. Sokkona olevan parin tulee tehdä havaintoja puun rungosta, kuinka paksu, millainen kaarna,
onko oksia, lehtiä jne…
6. Kun sokkona oleva pari on mielestään tehnyt tarpeeksi havaintoja näkevä pari johdattelee
sokon parinsa takaisin lähtöpisteeseen, kuitenkin eri reittiä kun olivat saapuneet.
7. Saavuttuaan takaisin lähtöpisteeseen sokkona oleva pari saa taas katsoa.
8. Sokkona olleen parin tulee yrittää tunnistaa ympäristöstään puu, jota oli tunnustellut.
9. Parit vaihtavat rooleja ja toistavat saman tehtävän.
10. Kun kaikki ovat päässeet tunnustelemaan sokkona puita keräännytään yhdessä pohtimaan
puun ominaisuuksista. Mitkä tekijät auttoivat tunnistamaan puun, jota oli sokkona
tunnustellut? (Mikä kertoo puun iästä, mitä puun kaarna voi meille kertoa, entä oksat ja
lehdet/neulaset?)

