DIGITEKNIIKKA APUNA
METSÄTYYPPIEN OPETUKSESSA
Kohderyhmä: peruskoulun 6-luokka
Kesto: 1,5 h metsässä + etukäteistehtävä ja videon jälkikäsittely

Opetusohjelman suunnittelija: Aulikki Laine, Ekopaku-hanke

ETUKÄTEISTEHTÄVÄ:
Jakaantukaa ryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on 3-4 oppilasta. Käykää
tutkimassa mitä kasveja koulunne lähimetsässä kasvaa. Valitkaa ryhmällenne yksi
lähimetsässä kasvava kasvi.
Tehkää kasvista Wanted-kyltin tapainen faktalaatikko A5 tai A4-kokoiselle paperille.
Pienelle kasville kannattaa tehdä pieni kyltti. Kyltissä tulee olla esillä kasvista
vähintään seuraavat tiedot:
• Nimi:
• Asuinpaikka/metsätyyppi:
• Naapurikasvit:
Voitte etsiä lisää tietoa kasvista kirjallisuudesta tai Luontoportti.fi –sivuilta internetistä.

JOHDANTO METSÄKASVIEN MAAILMAAN:
ALKUPIIRI
Oppilaat kokoontuvat piiriin metsään päästyään. Opettaja jakaa jokaiselle oppilaalle yhden kortin
seuraavaa tehtävää varten. Alkupiiri auttaa tulevaan tehtävään keskittymisessä.

KASVILAJIEN COCKTAIL-KUTSUT - LAJINIMIEN HARJOITTELU
Jokainen oppilas saa yhden kortin, jossa on kuva yhdestä kasvilajista. Kuvan lajinimestä tulee oppilaan
sukunimi. Hän lähtee esittäytymään toverilleen kuin olisi cocktail-kutsuilla tätä kätellen: ”Hyvää päivää,
minä olen Aulikki Mänty! Kuka sinä olet?” Toinen vastaa: ”Hyvää päivää, minä olen Matti Kuusi! Hauska
tutustua!” Tämän jälkeen Matti Kuusi ja Aulikki Mänty vaihtavat kortteja, jolloin heistä tulee Matti Mänty
ja Aulikki Kuusi. He lähtevät taas esittäytymään seuraavalle tapaamalleen henkilölle. Kutsut loppuvat
kun lähes kaikki ovat toisilleen esittäytyneet.

KASVI-KIM - LAJINIMIEN HARJOITTELU
Oppilaat laittavat cocktail-kutsuilta käteen jääneet lajikortit maahan. He painavat mieleensä missä
mikäkin kortti on. Opettaja kerää ylimääräiset kortit pois niin, että maahan jää noin 10 korttia eri
kasvilajeista. Jäljelle jääneiden korttien lajinimet kerrataan yhdessä. Sitten oppilaat laittavat silmänsä
kiinni ja opettaja poistaa yhden kortin. Oppilaat arvaavat tai tietävät mikä kortti puuttuu. Tätä
toistetaan muutama kerta niin, että lajinimet muistuvat mieleen.

METSÄTYYPIT
Metsätyyppi-kortit kiinnitetään puihin: kuiva kangasmetsä, tuore kangasmetsä, lehto. Oppilaille
jaetaan uudelleen edellisissä tehtävissä käytetyt kortit, jossa on jokin metsälaji, joka esiintyy näissä
metsätyypeissä. Oppilaat etsivät kyseiselle kasville oikean metsätyypin ja sen löydettyään jäävät tälle
paikalle seisomaan. Metsätyypin voi tarkistaa kortin toiselta puolelta kasvilajiluettelosta. Oppilaat
menevät sopivaan asentoon sen mukaan, kasvaako heidän kortissaan oleva kasvilaji metsässä pohjakenttä- pensas- vai puukerroksessa. Pohjakerroksen kasvilaji menee kyykkyyn, kenttäkerroksen laji
kontilleen, pensaskerros kumaraan ja puukerros varpailleen.

VIDEON TEKO:
HAUSKAT METSÄVIDEOT
Oppilaat jakaantuvat ryhmiin, joissa he ovat tehneet etukäteistehtävän wanted -kyltin.
Jokainen ryhmä saa tabletin käyttöönsä. Heidän tulee kuvata video, jossa esiintyy pääosassa
etukäteistehtävässä valittu kasvilaji.
OHJEITA KUVAUKSEEN:
• Varmistakaa, että jokaisella ryhmällä on mukana etukäteen kasvilajista valmistettu kyltti.
• Miettikää videon kuvausta varten sopiva selostus. Voitte käyttää hyväksenne alla olevia kysymyksiä
tai keksiä jonkin aivan oman selostuksen.
• Kuvatkaa video kasvista ja katsokaa että faktalaatikko näkyy kuvassa kasvin lisäksi. Selostakaa samalla
miettimänne vuorosanat kuvattaessa. Muistakaa puhua lähellä tablettia, jotta ääni kuuluu videossa.
APUA SELOSTUKSEN KEKSIMISEEN:
1.

Haastattelu. Kuvattavilla kasveilla on sellainen erikoinen ominaisuus, että ne osaavat puhua ja
tahtovat kertoa asioistaan. Yksi ryhmän jäsenistä voi olla haastattelija, toinen esittää kasvia vastaten
kysymyksiin ja kolmas kuvaa. Esimerkkivideo haastattelusta löytyy internet- sivulta www.ekopaku.fi.
Esimerkkikysymyksiä:
- Miltä tuntuu kasvaa juuri tällä paikalla?
- Miltä tuntuu, kun ei pysty liikkumaan?
- Millaisia ihmisiä paikalla kulkee?
- Mitä eläimiä ympärilläsi liikkuu?

2. David Attenborough-tyyli. Kulkekaa metsässä kuvaten ja selostaen mitä eteen tulee: ”Mitä täältä
löytyykään? Täällähän on mustikka! Ja siinä on vielä marjojakin! Ja katsokaa tätä mäntyä, tämän
on täytynyt nähdä satojen ja taas satojen ihmisten kävelevän ohi. Mahtaavaa! Katsokaa tätä
näytelmää. Muurahaiset kulkevat parhaillaan männyn runkoa pitkin!”

KUVAAMINEN DIGITAALISELLA MIKROSKOOPILLA
Jos koululla on pieni digitaalinen mikroskooppi, voitte kuvata sillä suurennettuja kuvia kasvilajeista ja
käyttää sillä otettuja kuvia osana metsävideota. Mikroskoopilla pääsee näkemään kasvilajit lähempää
ja pienet yksityiskohdat näyttävät mielenkiintoisilta. Metsässä kannettavia mikroskooppimalleja ovat
esimerkiksi Easi-Scope ja Keep Loop. Easi-Scope mikroskoopin käyttöohjeet löytyvät ekopaku.fi –
internetsivulta.

LOPPUPIIRI
Kokoonnutaan metsässä yhteen ennen koululle lähtöä. Laitetaan yksi puun lehti tai muu luonnonesine
kiertämään piirissä oppilaalta toiselle. Kun luonnonesine tulee oppilaan käteen, hän kertoo mitä jäi
mieleen opetuskerrasta metsässä.

JÄLKIKÄSITTELY:
Metsävideot muokataan koulun tietokoneilla näyttäviksi: lisätään niihin otsikot, musiikki ja tarvittaessa
nauhoitetaan ääni kuvan päälle. Videot voidaan julkaista YouTubessa tai laittaa koulun nettisivuille
näkyviin.
Katsotaan kaikki videot yhdessä läpi ja pohditaan niiden sanomaa. Miksi nämä kasvit ajattelevat juuri
näin? Jos kasvit ajattelisivat, luuletteko niiden ajattelevan juuri tällä tavalla? Olisivatko jonkun toisen
metsätyypin kasvien ajatukset toisenlaisia? Mitä opit?

TARVITTAVAT VARUSTEET:
• kasvilajikortit
• metsätyyppikortit
• tabletit
• (digitaalinen mikroskooppi)
• kynät ja paperia etukäteistehtävään

