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Tavoitteet

● luontoyhteyden vahvistaminen
○ monipuolisten tehtävien käyttö kaikille oppijoille

○ eri aistien käyttö

○ luonnossa toimiminen/oleskelu

● yhteistoiminnallisuus, ryhmätyöskentely, osallisuus

● UNESCOon ja Struven ketjuun tutustuminen (opettaja etukäteen 

tutustuttanut aiheeseen)



OPS 7-9 lk tavoitteet

Biologia: Oppilas oppii...

● ...käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä sekä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä

● ...kuvaamaan elämän perusilmiöitä

● ...tunnistamaan eliölajeja ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä suhtautumaan 

myönteisesti sen vaalimiseen

Maantieto

● ...ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa ja muualla 

maailmassa sekä oppii tietämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista



Päivän kulku

● n. 40 9. luokkalaista

● Oppilaat jakautuivat 4 hengen ryhmiin 

● Päivän ohjeistus jo bussissa

● Tehtävämoniste: tehtävien suoritus matkalla Oravivuoren päälle. Tehtävien 

ohjeistus bussimatkalla

● Eväiden syönti

● Bussimatkalla takaisin Jyväskylään tehtävien läpikäynti



Tehtävät ja niiden perustelut

● tavoite: luontoyhteyden vahvistaminen

● monipuolisten tehtävien käyttö kaikille oppijoille

● eri aistien käyttö

● tarkoituksena, että oppilaat saivat valita kuudesta tehtävästä kolme, jotka 

tekisivät ryhmän kanssa → halusimme, että aikaa jää myös vapaalle 

oleskelulle ja ihmettelylle

● pyrimme siihen, että jokainen löytäisi tehtävistä itseä kiinnostavia teemoja

● koko ajan hyödyntäminen, tehtävät matkalla vuorelle + vuoren päällä



1. Kasviruutu

● Oppilaat tutustuvat paikalliseen luontoon, ja sen moninaisuuteen.

● Oppilaat harjoittelevat havainnoimaan eri kasvilajia, ja tutustuvat eri 

kasviryhmiin.

● Kasviruutuija voisi tehdä enemmän, esimerkiksi, polun alussa, puolivälissä, 

ja huipulla, ja niiden sisällöt voisi verrata. Erilaisia kasvilajia voisi tunnistaa.





2. Eläinten havainnointi

● Oppilaat havainnoi ympäristöä, 

käyttäen sekä näkö-, että 

kuuloaistia. 

● Oppilaat harjoittelevat miten 

eläimiä voi tutkia jälkien avulla, 

ja tutustuu eläinten ravinto 

lähteisiin ja ravinnonhankinta 

tapoihin.

● Tehtävää voisi helpottaa 

antamalla listan eläimistä ja 

niiden jäljistä.



3. Sienet ja puut

● Syksyisen ajankohdan 

mukaisia ilmiöitä luonnossa

● Tarkoitus herättää 

ajattelemaan sienten 

monimuotoisuutta ja 

esiintymiseen vaikuttavia 

tekijöitä

● Perustehtävä ei vaadi 

sienilajien tuntemusta

● Mahdollisuus myös käyttää 

sienikirjaa tunnistukseen





4. Näköalatorni

● Luontoyhteyden vahvistaminen
○ luonnon kauneuden huomioiminen ja arvostus

● Konteksti aiemmin opitulle

● Kohteen hyödyntäminen





5. Taideteos luonnonmateriaaleista

● Tehtävän tarkoituksena herätellä oppilaita kiinnittämään huomiota ympäröivään luontoon → 

luontoyhteyden vahvistaminen

● Hieman myöhäinen ajankohta (vähän värejä)?

● Innosti oppilaita

● Kuvaamataitoon yhdistäminen

● mielikuvituksen kehittyminen



6. Kysymyksiä Struven ketjusta

● muut tehtävät keskittyivät enemmän 

luontoyhteyteen -> koettiin tärkeäksi 

myös kysymykset Struvesta

● tarkoituksena herätellä 

muistelemaan aiemmin opittua 

(koulu)

● integroi historiaan


