VESIKASVIT, Kaislikko vai ruovikko?
Kohderyhmä: peruskoulun 3-8-luokka
Kesto: 1,5 h
Paikka: järven, lammen, joen, meren rannalla
Ennen: Tutustutaan vesikasveihin luontoportti.com sivustolla.
Jokainen oppilaspari etsii tietoa kahdesta
kiinnostavan näköisestä vesikasvista.
Jälkeen: Kuka oli Linne? Miksi hänet on nimetty osaksi oppituntia?
Etsitään tietoa Linnesta.

Opetusohjelman suunnittelija: Aulikki Laine, Ekopaku-hanke

10 MIN

VESIKASVIT KIERROSSA

Harjoitteen tarkoituksena on tutustua vesikasvien lajinimiin.
Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Toisesta ryhmästä muodostuu sisärinki ja toisesta ulkorinki
sisäringin ympärille. Jokaiselle oppilaalle jaetaan yksi vesikasvikortti. Sisäringissä olevat seisovat
kasvot ulkorinkiläisiä kohti. He esittäytyvät kohdallaan olevalle ulkorinkiläiselle niin, että sanovat ensin
oman etunimensä ja heillä kädessään olevan kasvikortin nimestä tulee heidän sukunimensä. Esimerkiksi
Jessellä on kädessään rantakukka. Hän esittäytyy ulkorinkiläiselle: ”Hei nimeni on Jesse Rantakukka!”.
Ulkorinkiläinen vastaa: ”Hei, nimeni on Jaana Leveäosmankäämi!”. Esittäydyttyään he vaihtavat
kortteja ja ulkorinki kiertää myötäpäivään yhden askeleen ja taas esittäydytään seuraavalle oppilaalle
ja vaihdetaan kortteja. Käydään näin koko rinki läpi ja katsotaan lopuksi tuliko käteen takaisin itsellä
ensimmäiseksi kädessä ollut kortti.

25 MIN

LINNE’ T JA LASSE J. LAINEET

Tehtävän tarkoituksena on innostaa kasvien maailmaan sekä tutustuttaa oppilaat Carl von Linneen
kehittämiin tieteellisiin nimiin.

OSA 1 (NOIN 10 MIN):
Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä on nimeltään Linneet ja toinen on nimeltään Lasse J.
Laineet. Kasvikortit laitetaan maahan niin, että puolet niistä ovat kuvapuoli ylöspäin ja puolet tieteellinen
nimi ylöspäin.
Linnet pyrkivät kääntämään mahdollisimman paljon kortteja niin, että niissä on kasvin tieteellinen nimi
ylöspäin. Lasse J. Laineet kääntävät niitä kuvapuoli ylöspäin. Ohjaaja katsoo kellosta muutaman minuutin
aikaa korttien kääntämiselle ja lopuksi lasketaan kumpi joukkue voitti. Todetaan joko kasvitieteen
perinteen voittaneen (Linneet) tai luonnontieteen popularisoinnin (Lasse J. Laineet).

OSA 2 (NOIN 15-20 MIN):
Molemmille ryhmille (Linne ja Lasse J. Laine) jaetaan noin 20 samanlaista kasvikorttia. Linneet laittavat
kortit maahan tekstipuoli ylöspäin ja Lasse J. Laineet kuvapuoli ylöspäin. Ryhmien tehtävänä on luokitella
kasvikortit ryhmiin parhaaksi katsomallaan tavalla. Aikaa luokitteluun on noin 10 minuuttia.
Katsotaan ja vertaillaan ryhmien luokitteluja. Keskustellaan luokittelun perusteista. Tehtävässä ei ole
oikeita eikä vääriä vastauksia. Oppilaille voi kuitenkin kertoa, että Linne’n järjestelmä perustuu kasvien
sukulaisuussuhteisiin. Nimen ensimmäinen osa esimerkiksi Carex, kertoo kasvilajin suvun. Nimen toinen
osa, esimerkiksi nigra on kasvilajin lajinimi. Kaikki Carex- suvun (sarat) lajit ovat sukulaisia keskenään.

30 MIN

RANNAN LAJISTO

Siirrytään rannalle. Pysytään edellisessä tehtävässä olevissa ryhmissä ja jaetaan nämä ryhmät vielä
kahtia. Jaetaan vesikasvikortit neljään osaan, niin että jokainen ryhmä saa kasvikortteja yhtä paljon.
Ryhmät etsivät korteissa olevia kasveja rannalta ja kun löytävät kasvin, jättävät kortin tämän kasvien
kohdalle ja pistävät tarkoin mieleensä missä kasvi on. Vedessä olevien kasvien kortit voi jättää rannalle,
lähelle vesikasvia.
Ryhmät miettivät kaikista löytämistään kasveista jonkin piirteen, jonka he haluavat kertoa muille.
Molemmat Linne- ryhmät keskittyvät kasvikortin tekstipuolen kaltaisiin seikkoihin ja Lasse J. Laine
-ryhmät keskittyvät kasvin ulkonäköön, väriin, tuoksuun tai tunnusteluun.
Kaksi Linne -ryhmää näyttää toisilleen mitä kasveja he ovat löytäneet ja kertovat niiden ominaisuudet,
samoin Lasse J. Laine -ryhmät näyttävät toisilleen löytämänsä kasvit. Vaihdetaan ryhmiä, niin että
Linneet näyttävät Lasse J. Laineille kasvinsa ja toisinpäin, jotta näkevät kaikki löydetyt kasvit.
Mietitään yhdessä mikä on kenenkin mielestä helpoin ja mukavin tapa oppia kasveja. Mitkä ominaisuudet
ovat kiinnostavimpia tai helpoimmin muistettavia?

25 MIN

OPPILAAT OPETTAJINA

Tehtävän tarkoituksena on kasvien oppiminen itse opettamalla. Harjoituksen tarkoituksena on
kasvilajien oppimisen lisäksi luokan yhteishengen luominen ja opettajan roolin ymmärtäminen.
Luokalle annetaan kaikki käytössä olevat kasvikuvat. Heidän tehtävänään on valita kuvista viisi, jotka he
opettavat opettajalle. Aikaa opetuksen suunnitteluun on 10 minuuttia ja opettamiseen 5 minuuttia.
Jos oppilaat saavat opettajan oppimaan valitut viisi kasvia sovitussa ajassa, oppilaat saavat kymmenen
minuuttia omaa aikaa ennen seuraavaa tehtävää. Jos opettaja ei opi kasveja annetussa ajassa, opettaja
saa kymmenen minuuttia omaa aikaa sillä aikaa kun oppilaat opettelevat kasvien nimiä itsekseen ja
miettivät miten olisivat voineet opettaa toisin.
Tehtävässä on tärkeää, että opettaja ja ohjaaja eivät puutu luokan työskentelyyn millään tavalla, vain
seuraavat sitä sivusta. Oppilaiden tulee itse miettiä miten he tehtävän ratkaisevat.

5 MIN

REFLEKTIO

Oppilaat menevät parijonoon, niin että toisessa jonossa seisovat Linneet ja toisessa Lasse J. Laineet.
Jokainen ottaa itselleen parin ja menevät parinsa kanssa hieman muista erilleen seisomaan. Parin
jäsenet kääntyvät selin toisiinsa. Opettaja lukee kysymyksiä, joihin oppilaat vastaavat kättään nostamalla
tai laskemalla. Heidän tulee arvata mitä pari ajatteli kysymyksestä. Jokaisen vastauksen jälkeen oppilaat
kääntyvät katsomaan miten toinen on vastannut. Vastausvaihtoehdot:
1. Käsi alhaalla: tylsää, ei, huono
2. Käsi keskitasossa: ok
3. Käsi ylhäällä: superkivaa, hyvin, hienoa

KYSYMYKSET:
•
•
•
•
•

Mitä pidit kasvien opettamisesta?
Löytyikö hyvin kasveja?
Opitko paljon uutta?
Millainen tunti mielestäsi oli?
Haluaisitko oppia näin joskus uudestaan?

TARVIKKEET:
• vesikasveista kasvilajikortit, joissa toisella
puolella kuva ja suomenkielinen nimi, toisella
tieteellinen nimi
• kasvien tunnistusoppaita

LÄHTEET:
Vesikasvit kierrossa, oppilaat opettajina ja
Linne´t ja Lasse J. Laineet- tehtävän 1. osan
ideat ovat www.seikkailukasvatus.fi sivuston
harjoitepankkien tehtävistä 26.11.2013.

