LUMITUTKIMUKSIA
Kohderyhmä: peruskoulun 3-6-luokka
Kesto: 1,5 h järvellä
Paikka: lumipeitteinen alue
Opetusohjelman suunnittelija: Aulikki Laine, Ekopaku-hanke

LUMITUTKIMUKSIA
TAUSTA, LUMEN SYNTY
Lunta ja jäätä syntyy ilmakehässä silloin kun lämpötila on 0º C:n alapuolella. Ilmakehässä on
pölyhiukkasia, joiden ympärille ilmassa oleva vesihöyry kiteytyy. Kiteistä tulee symmetrisiä, mutta kaikki
omanmuotoisiaan. Lumikiteistä muodostuu lumihiutale, kun usea kide tarttuu yhteen. Lumihiutaleesta
tulee niin painava, että se putoaa maahan.

10 MIN

ALKULEIKKI, LUMIHIUTALE

Muodostetaan oppilaista lumihiutale.
Yksi oppilas on pölyhiukkanen keskellä
laittaen kädet kyynärpäistä koukkuun.
Muut ovat jääkiteitä. Kolme oppilasta
menee hänen molemmille puolilleen ottaen
jokainen häntä kyynärpääkoukusta kiinni.
Muut oppilaat tulevat kuuteen jonoon
käsikynkkää muodostaen kuusi keskeltä
lähtevää sakaraa. Kaikkien oppilaiden
tulee olla kasvot myötäpäivään. Ympyrän
keskusta on keskimmäinen oppilas.
Lumihiutale alkaa pyöriä keskimmäisen
oppilaan ympärillä. Lopuksi se muuttuu
raskaaksi pudoten ilmasta maahan
kaikkien oppilaiden kerääntyessä yhteen
keskimmäisen ympärille.
Kuva: Hanniina Manner

20 MIN

LUMITUTKIMUKSET

•

Pyydystetään lunta ruskeasta
vesivanerista tehdyillä alustoilla.
Ruskeassa vesivanerissa näkyy hyvin
lumihiutaleiden muoto.

•

Kuvataan hiutaleita digimikroskoopeilla
ja tutkitaan luupeilla. Verrataan
kuvataulukkoon. Kirjoitetaan tulokset
ylös. Katsotaan kiteitä Ekopakun
näytöltä.

•

Lumen suojaava vaikutus eläinten ja
kasvien lämmöneristeenä. Mitataan
lumen syvyyttä viivottimilla viidestä eri
kohdasta. Kirjataan tulokset muistiin.
Mitataan lämpötila ilmasta ja maasta,
lumikerroksen alta. Verrataan lukemia ja
mietitään mistä ne kertovat.

Kuvat: Hanniina Manner

LUMEN MERKITYS LUONNOSSA
10-15
		LUMI
PALJASTAA
MIN
Katsotaan löydetäänkö eläinten jälkiä hangelta.

20 MIN

LUMIKKO- JA MYYRÄLEIKKI

Etsitään paikka, jossa on sotkematonta lunta. Oppilaat ovat myyriä, kulkien kahdessa tai kolmessa
jonossa. Myyrät tekevät jonossa lumeen kulkuväyliä, käytäviä ja muutaman pesäpaikan. Pesään voi
jemmata siemeniä sekä silmuja sekä pesän pehmusteita. Kun myyrät ovat saaneet kerätä pesäänsä
ruokaa ja lämmikkeitä jonkin aikaa, valitaan myyrien keskuudesta kaksi lumikkoa. Lumikot lähtevät
jahtaamaan myyriä tunneleissa. Myyrät saavat kulkea vain käytäviä pitkin, eivät hypätä käytävästä
toiselle. Jos lumikko saa myyrän kiinni, vies sen pesäänsä tunneliston ulkopuolelle.

10 MIN

JÄÄTELÖANNOS

Tehdään lumesta jäätelöannos tyhjään viilipurkkiin tai
margariinirasiaan. Lumiset jäätelöpallot koristellaan
luonnonmateriaaleilla: lehdillä, oksilla, havunneulasilla,
talventörröttäjillä, jäätyneillä pihlajanmarjoilla, mullalla
jne. Voitte perustaa koulun pihalle vaikkapa talvisen
jäätelöbaarin. Nauttikaa jäätelöannokset ahmimalla niitä
silmillänne ja haistelemalla erilaisia herkullisia luonnon
tuoksuja.
(Lähde: Ympäristökasvatus- kansio. WSOY:n
opetusmateriaalia)

TAI
Kuva: Hanniina Manner

10 MIN

PAKKAS-AURINKO –HIPPA

Valitaan oppilaiden joukosta yksi tai useampi
pakkanen ja yksi aurinko. Pakkanen jäädyttää
pikkulintuja eli muita oppilaita koskettamalla heitä.
Jäädytetty pikkulintu jää seisomaan paikalleen
jääpuikkona eli kädet ylhäällä paikallaan. Aurinko voi
sulattaa pikkulinnun häntä halaamalla, jolloin hän
pääsee takaisin juoksemaan.

Kuva: Hanniina Manner

5 MIN

LOPPUPIIRI

Kerrataan, kysytään oppilaiden mieleen jääneet asiat.

TARVIKKEET:
• viivottimet
• lämpömittari
• lumisiepparit: vesivaneripalaset, mustat
pahvinpalaset tms.
• luupit ja/tai digitaalinen mikroskooppi
• lumihiutalemallit Talven taikaa –materiaalista
(löytyy internetistä nimellä)
• kirja eläinten jäljistä
• viilipurkkeja tai margariinirasioita

