VESILINNUT
Kohderyhmä: peruskoulun 3-6-luokka
Kesto: 1,5 h
Paikka: järven, lammen, joen, meren rannalla
Etu-/ jälkikäteistehtävä: mustavalkoisten lintujen väritys lomakkeesta

Opetusohjelman suunnittelija: Aulikki Laine, Ekopaku-hanke

10 MIN

COCKTAIL-KUTSULEIKKI: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, MINÄ OLEN ANNI SINISORSA!

Olemme järven rannalla järvellä asuvien eläinten ja kasvien vieraana. Järven asukkaat tahtovat tietää
ketä he ovat saaneet vieraakseen, joten esittäydytään heille leikkimällä olevamme cocktail-kutsuilla.
Leikin avulla esittäydytään järven eliöiden lisäksi myös toisillemme.
Jokainen leikkijä saa yhden kortin, jossa on kuva opetettavasta lintulajista. Kuvan lajinimestä tulee
leikkijän sukunimi ja hän lähtee esittäytymään toverilleen häntä kätellen ja hänelle sanoen: ”Hyvää päivää,
minä olen Anni Sinisorsa! Kuka sinä olet?” Toinen vastaa: ”Hyvää päivää, minä olen Matti Kalalokki!
Hauska tutustua!” Tämän jälkeen Matti Kalalokki ja Anni Sinisorsa vaihtavat kortteja, jolloin heistä tulee
Matti Sinisorsa ja Anni Kalalokki ja he lähtevät taas esittäytymään seuraavalle tapaamalleen henkilölle.
Leikki loppuu, kun lähes kaikki ovat toisilleen esittäytyneet ja palataan takaisin alkupiiriin.

5 MIN

KIM-LEIKKI

Leikkijät laittavat edellisessä leikissä käteensä jääneet lajikortit maahan ja pistävät tarkoin mieleen
missä mikäkin kortti on. Kerrataan yhdessä kaikkien lajien nimet. Sitten leikkijät laittavat silmänsä kiinni
ja ohjaaja poistaa yhden kortin. Leikkijät arvaavat tai tietävät mikä kortti puuttuu. Tätä toistetaan
muutama kerta niin, että lajinimet muistuvat mieleen.

15 MIN

LINTUMELUMITTAUS

Järven rannalla on varsinkin keväisin kova lintujen äänten sekamelska. Varsinkin naurolokkuparvi
metelöi joskus niin kovasti, että ihmiset eivät enää kuule omaa ääntään. Tämän vuoksi keskitymme nyt
kuuntelemaan, kuinka kova melu tällä rannalla on ja onko vain yksi lintu vai löytyykö useampia lintuja,
jotka ääntä pitävät. Jos lähistöllä menee autotie tai on kaupunki, voimme kuunnella peittääkö lintujen
melu kaupungin melun.
Jokainen oppilas saa istuinalustan, lyijykynän ja pyöreän vaaleasta pahvista leikatun CD-levyn pohjan.
Tälle on tarkoitus nauhoittaa lintujen äänet. Jokainen valitsee itselleen mieluisen, linnun melun täyteisen
istumapaikan, jonne asettuu istumaan ja kuuntelemaan lintujen ääniä. Tarkoituksena on kirjata CDlevylle kaikki kuullut linnunäänet ja kuvata niitä jollakin omalla merkkikielellä. Esimerkiksi levy saattaa
sisältää seuraavanlaisia ääniä: kraa!, kraa!, krii!, krii!, siuh!, siuh!, kää!, kää!. Ohjaaja katsoo kellosta noin 10
minuuttia, jonka ajan ääniä kirjataan ja sitten palataan takaisin ja asetutaan piiriin. On hyvä tähdentää
oppilaille, että paikalla ollaan kuuntelemassa koko 10 minuuttia, vaikka CD-levy olisikin jo täynnä ääniä.
Kuuntelun jälkeen mennään piiriin. Piiriä tiivistetään niin, että kaikki oppilaat ovat aivan kiinni toisissaan.
Näin äänet kuuluvat parhaiten. Jokainen oppilas valitsee CD-levyltään yhden äänen, jota alkaa matkia
yhtä aikaa. Näin saadaan aikaan varsinainen lintukonsertti.

10 MIN

KIIKAREILLA KATSELUN HARJOITUS

Opettaja jakaa jokaiselle oppilaalle kiikarit. Oppilaat laittavat kiikarit kaulaansa ja asettuvat sopivalle
paikalla istumaan tai seisomaan rivissä. Opettaja käy kiinnittämässä yhdestä kolmeen linnun kuvaa
lähistöllä oleviin puihin. Linnun kuviin on laitettu jokin merkki, esimerkiksi punainen neliö, vihreä kolmio
ja sininen ympyrä, joita ei paljain silmin näe. Opettaja tarkistaa, että kaikki oppilaat osaavat tarkentaa
kuvat kiikareilla ja säätää kiikarit sopivalle leveydelle omien silmien leveyden mukaan. Oppilaat katsovat
kuvia ja kun ovat nähneet niissä olevat merkit, viittaavat ja kuiskaavat merkin opettajan korvaan. Täten
varmistutaan ennen lintujen katselua, että kaikki osaavat käyttää kiikareita.

		LINTUJEN KÄYTTÄYTYMISEN SEURAAMINEN				
20-30
KIIKAREILLA
MIN
Oppilaille jaetaan lomake, jonka avulla he tarkkailevat rannalla olevien oikeiden lintujen käyttäytymistä.
Katseltuaan lintuja ensin yleisesti, oppilaat valitsevat yhden lintulajin, jonka käyttäytymistä seuraavat
noin viiden minuutin ajan.
Jos rannalla on useita lintulajeja, määritetään niitä yhdessä lintukorttien ja lintukirjojen avulla.
Lomakkeelle kirjataan myös kuinka monta ja mitä lintulajeja nähtiin.

15 MIN

LINNUT RANNALLA

Oppilaat jaetaan kolmen-viiden hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annetaan muutama lintukortti.
Ryhmän tehtävänä on tehdä taideteos yhdestä valitsemastaan kortista. Taideteos tehdään
luonnonmateriaaleista maahan, ryhmän sopivaksi katsomalle kohdalle.
Kun kaikkien taideteokset ovat valmiina, kaikki lintukortit laitetaan taideteosten viereen. Kierretään
katsomassa jokaisen ryhmän taideteokset ja muut kuin taideteoksen tehneet oppilaat arvaavat mikä
linnuista on kyseessä.

5 MIN

LOPPUPIIRI

Kivi tai käpy kiertää piirissä ja oppilaat sanovat vuorotellen mikä asia jäi parhaiten mieleen
lintuoppitunneista.

TARVIKKEET:
• lintukortit jokaiselle oppilaalle
• CD-levyt pahvista jokaiselle oppilaalle
• lyijykynät jokaiselle oppilaalle
• istuinalustat jokaiselle oppilaalle
• kiikarit jokaiselle oppilaalle

