Luontomuseo
Toiminnallisia tehtäviä

Museokierroksen yhteydessä voi kerrata opittuja asioita yhteistoiminnallisten
leikkien ja tehtävien merkeissä. Tehtäviä voi soveltaa ryhmän taitotason
mukaan.
Välineet tehtäviin saa lainaksi museokaupasta.
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① Etsi oikea eliö
Kullekin pienryhmälle tai parille arvotaan kerrallaan yksi kortti, jossa on kuva
esimerkiksi turkista, kynnestä tai ulosteesta. Tehtävänä on etsiä museosta
kuvaa vastaava eliö. Tehtävästä on helpompi ja haastavampi versio. Helpompi
versio sopii hyvin eskareille ja 1.-2. luokkalaisille, haastavampi 3. luokkalaisille
ja sitä vanhemmille.
Tarvikkeet: kuvakortit

Voitte ottaa kuvat löydöistänne!

② Ravintoverkko
Kukin ryhmän jäsen nostaa pussista lapun, johon on nimetty yksi eliö. Ryhmä
asettuu piiriin ja tehtävänä on kuljettaa lankakerää eliöltä toiselle, niiden
ravintosuhteiden mukaisesti. Kun edelliset eliöt pitävät langasta kiinni,
muodostuu ravintoverkko. Esimerkiksi heinä voi heittää lankakerän jänikselle
ja jänis edelleen ilvekselle ja ilves puolestaan raatokuoriaiselle.
Leikkiä voi soveltaa ikäryhmän mukaan valitsemalla mukaan vain sopivia
eliöitä. Tätä tehtävää voi tehdä esimerkiksi Luontomuseon auditoriossa.
Tarvikkeet: eliölaput, lankakerä
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③ Mikä eläin?
Yksi ryhmän jäsen matkii valitsemaansa eliötä äänin ja elein. Muut ryhmästä
yrittävät arvata, mistä eliöstä on kyse. Arvaaja saa valita uuden eläimen ja
alkaa matkijaksi.

④ Millaista luonto on?
Pussista arvotaan ryhmälle kerrallaan yksi lappu, jossa on adjektiivi,
esimerkiksi iloinen. Jokainen ryhmästä etsii museosta jotakin omasta
mielestään iloista ja kertoo muulle ryhmälle näkemyksestään. Tarvikkeet:
adjektiivilaput
Ottakaa kuvat löydöistänne!

⑤ Metsätaide
Kukin valitsee oman eläimen, piirtää sen paperille ja leikkaa irti. Näyttelyn
eläimistä voi ottaa mallia.
Suurelle paperille piirretään metsä ja kunkin asettaa askartelemansa eläimen
metsään omaan elinympäristöönsä. Tarvikkeet: paperia ja kyniä
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⑥ Asiantuntijat
Kukin oppilas ottaa selvää yhdestä museon eliöstä ja valmistautuu kertomaan
aiheesta muille. Ryhmä kiertää museokierroksen ja kukin toimii vuorollaan
museon oppaana eli kertoo oman eliönsä ekologiasta.

⑧ Elinympäristöt
Ryhmä jaetaan neljään pienryhmään ja eliökortit jaetaan kunkin pienryhmän
kesken tasan. Ryhmien tehtävänä on sijoittaa heille jaetut eliöt oikeisiin
elinympäristöihin. Tehtävästä on helpompi ja haastavampi versio, ja
kummassakin tehtävässä tarkastellaan neljää eri elinympäristöä. Tätä
tehtävää voi tehdä esimerkiksi Luontomuseon auditoriossa.
Tarvikkeet: eliökortit ja elinympäristötaulut
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⑦ Museobingo
Museobingossa etsitään museon näyttelystä bingoruudukosta löytyviä eliöitä
ja ilmiöitä, ja merkitään löydöt ruudukkoon. Jokainen ryhmän jäsen täyttää
omaa ruudukkoaan ja se, joka ensimmäisenä saa viiden suoran, voittaa
bingon.
Vaihtoehtoina on yksinkertainen ja haastavampi bingo. Haastavampi versio
vaatii biologisten käsitteiden ja ilmiöiden ymmärrystä ja soveltuu siten
yläkouluikäisille tai vanhemmille.
Tarvikkeet: paperinen bingotaulukko tai oma älylaite
Bingoa voi pelata älylaitteilla oheisista QR-koodeista löytyvillä sivuilla tai
bingoruudukot voi tulostaa pdf-tiedostoista.

Yksinkertainen:
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Haastava:

