VESIELÄINTEN TUTKIMISTA JA
DIGIKUVAUSTA
Kohderyhmä: peruskoulun 3-4-luokka
Kesto: 1,5 h järvellä

Opetusohjelman suunnittelija: Aulikki Laine, Ekopaku-hanke

JOHDANTO VESIELÄINTEN MAAILMAAN
COCKTAIL-KUTSULEIKKI VESISELKÄRANGATON KORTEILLA
Tämä leikki toimii hyvin alkuleikkinä laji-opetuksessa. Lajinimet tulevat helposti tutuksi leikin yhteydessä.
Lisäksi alkujohdanto opettaa järven ja sen eliöiden kunnioittamista.
Olemme järven rannalla järvellä asuvien eläinten ja kasvien vieraana. Järven asukkaat tahtovat tietää
keitä he ovat saaneet vieraakseen, joten esittäydytään samalla kuin toisillemme.
Jokainen leikkijä saa yhden kortin, jossa on kuva yhdestä opetettavista veden selkärangattomasta
eläimestä. Kuvan lajinimestä tulee leikkijän sukunimi ja hän lähtee esittäytymään toverilleen häntä
kätellen ja sanoen: ”Hyvää päivää, minä olen Tiina Sudenkorento! Kuka sinä olet?” Toinen vastaa: ”Hyvää
päivää, minä olen Matti Vesiperhonen! Hauska tutustua!” Tämän jälkeen Matti Vesiperhonen ja Tiina
Sudenkorento vaihtavat kortteja, jolloin heistä tulee Matti Sudenkorento ja Tiina Vesiperhonen ja he
lähtevät taas esittäytymään seuraavalle tapaamalleen henkilölle. Leikki loppuu, kun lähes kaikki ovat
toisilleen esittäytyneet ja palataan takaisin alkupiiriin.

20 MIN WWF:N NATURE WATCH RANNALLA –OHJELMAN VEDEN 		
		LAATUTUTKIMUKSET
http://wwf.fi/mediabank/2611.pdf

30 MIN

POHJAELÄINTEN HAAVIMINEN RANNALTA

Mennään järven, joen, puron tai meren rantaan ja etsitään sopivan matala, pehmeäpohjainen,
kasvillisuuden ympäröimä kohta. Oppilaat jaetaan pareittain tai kolmen-neljän hengen ryhmiin.
Jokainen pari tai ryhmä saa yhden valkoisen vadin. Vateja voi myös olla vain yksi koko luokalle tai
isommalle ryhmälle. Vatien pohjalle laitetaan hieman vettä.
Ohjaaja näyttää kuinka pohjaeläimiä haavitaan. Keittiösiivilällä kahmaistaan rannan läheltä pohjamutaa
pinnan tuntumasta ja katsotaan näkyykö mudan seassa liikettä. Liikkuvat eliöt viedään valkoiseen vatiin
ja pelkkä muta kaadetaan takaisin järviveteen samalla siivilä pesten. Varrellisella pohjaeläinhaavilla
päästään ottamaan näyte kauempaa vedenrajasta. Muuten toimitaan samoin kuin keittiösiivilän kanssa.
Haavin voi kääntää ympäri pesuvaiheessa, jotta pesu on helpompaa.
Oppilasryhmille tai pareille jaetaan keittiösiivilä tai pohjaeläinhaavi ja he saavat itse lähteä etsimään
vesiselkärangattomia. Hyviä etsintäpaikkoja ovat kasvillisuuden ja kivien lähistöt, mutapohjaiset rannat.
Puhtaalta hiekkarannalta on vaikea löytää eliöitä.
Selkärangattomat voidaan määrittää määritysliinan ja/tai määrityskirjallisuuden avulla. Jos vateja on
useampia, kierretään lopuksi katsomassa kaikkien löydökset. Osan vesiötököistä voi myös ottaa erilleen
petrimaljoihin ja tarkastella niitä luuppien tai sisällä mikroskooppien avulla.

								

25 MIN OTETAAN PLANKTONNÄYTE JA KATSOTAAN SITÄ 			
		
DIGIMIKROSKOOPILLA HEIJASTAEN KUVAN EKOPAKUN 		
		NÄYTÖLLE
		TAI
25 MIN
		
		

OTETAAN KUVAT EASI SCOPE –MIKROSKOOPILLA 			
MUUTAMASTA VESIÖTÖKÄSTÄ JA HEIJASTETAAN KUVA 		
EKOPAKUN NÄYTÖLLE.

5 MIN

LOPPUPIIRI

Kivi kiertää ja jokainen oppilas saa kertoa mikä jäi parhaiten mieleen

