
Seuraavat materiaalit olivat aineistona työpajassa: 

Toiminnallisesti metsässä 

kännykällä ja ilman (A4 | B3) 

Työpajan vetäjänä oli Kirsi Arino, Vesalan yläasteen 

koulusta (Helsinki) 



     8-luokan biologian kurssi     

 

Laaja-alaiset ja sisältötavoitteet opetussuunnitelman mukaan:     

                           

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 Harjoitetaan havainnointia, opitaan erottelemaan ja nimeämään 

lajeja (kiikari, herbaario, selkärangattomien keruu, säähavainnot, 

maaperänäyte)  

 Opitaan kysymään siitä mitä nähdään ja ihmetellään - (ideariihi 

luonnossa)  

 Harjoitellaan tiedon hankintaa kokeellisesti tekemällä oma tutkimus 

  

2. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

 Opitaan olemaan ja nauttimaan luonnossa luontevasti 

 Käytetään älykännykällä erilaisia karttaohjelmia, säätiedotteita yms   

 Opitaan tutkimusmenetelmiä: lajinkeruu, näytteenotto, havaintojen 

tallennus, maaperänäyte, selkärangattomien keruu tapoja, puun 

pituuden mittaus, lämpömittari, ilmapuntari, pH 

 Mahdollisuus viikonloppuretkeilyyn ohjatusti koulun kanssa 

 

3. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 Opitaan kasvattamaan kasveja ja tuntemaan ruokasieniä 

 Ohjataan nuorempia oppilaita, esim, kasvin kasvatus, metsäretki... 

 

4. Tieto- ja viestintätekninen osaaminen sekä monilukutaito 

 Opitaan käyttämään lajintuntemusohjelmia (pinkka, luontoportti, 

linnun äänet jne) 

 Käytetään TVT-tekniikkaa havaintojen keruuseen ja tallennukseen, 

kerättyjen tietojen käsittelyyn sekä tutkimuksen suunnitteluun ja 

raportointiin. 

 Esitetään omia tuloksia graafisesti ja karttapohjilla 



 

5. Käytetään ja opitaan uusia biologian sisältöjä ja käsitteitä 

 Käytetään tuttuja käsitteitä: laji, kasvi, puu, pensas, varpu, siemen, 

taimi, kukka, hedelmä, ravintoketju, metsä, havupuu, lehtipuu  

 Opitaan ja /tai käytetään uusia käsitteitä   

A) ekologiasta: ravintoverkko, ekosysteemi, populaatio, 
kannanvaihtelut, kantokyky  

B)  luonnontieteellisestä ajattelusta: tutkimusongelma, 
hypoteesi, muuttuja, havainnot, tulokset, johtopäätökset,  

C) biotaloudesta: hyötykasvit, metsien monikäyttö, 
biotalousyritykset, kierrätys 

 

Kurssin arviointi monipuolista ja osin itse muokattavissa: 

  

 Lajintuntemusta oman valinnan mukaan a` 10% 

1. Kasvien keruu (kasvit sekä puut/pensaat)  

2. Sienet  

3. Selkärangattomat 

4. Linnut 

5. Nisäkkäät 

 Tutkielma omasta lajista 20% 

 Oppikirjan tehtäviä 20% 

 Ryhmän tekemä tutkimus 20% 

 Kevätseuranta tms luonnontapahtumien seuraaminen ja dokumentointi 

vähintään 4 viikkoa 20% 

 Nuoremmille tai luokkakavereille opettaminen 10% 

 Retkeily ja maastotaidot 10% 

 Muita itse ideoituja oppimistapahtumia 10-50% 



 

Itsearviointia kurssin aikana:  

Merkitse alkutilanne esim. Lyijykynällä, lisää myöhemmin oppimasi mukaan eri väreillä. 

Esim.     20.8.          15.9.                   15.10. 

 

Tavoite Ei mitään 
hajua 

Pitää 
treenata 

Olen 
oppinut 
uutta 

Olen ihan 
ässä 

Muuta 
sanottavaa 
oppimisestani 

Ajattelun 
taidot (1.) 
 
 

 
 
 

    

Arjen taidot 
(2.) 
 
 

 
 
 

    

Osallistuminen 
ja 
vaikuttaminen 
(3.) 

     

Kestävä 
tulevaisuus 
(3.) 
 

     

Tietsikataidot 
(4.) 
 
 

 
 
 

    

Lajien 
tuntemus (5.) 
 
 

 
 
 

    

Oma laji (5.) 
 
 
 

 
 
 

    

Tutkimus (5.) 
 
 
 

 
 
 

    

Retkeily (2. Ja 
5.) 
 
 

 
 
 

    

Muuta, mitä 
 
 
 

 
 
 

    

 

Nimi _____________________________________________________________ 



Kasvien keruu 
 

Puu- ja pensaskerros 
1. Mänty 

2. Kuusi  

3. Kataja 

 

4. Rauduskoivu 

5. Hieskoivu 

6. Harmaaleppä 

7. Tervaleppä 

8. Haapa 

9. Pihlaja 

10. Raita 

11. Paju 

12. Paatsama 

 

13. Vaahtera 

14. Lehmus 

15. Vuorijalava 

16. Tammi 

17. Saarni 

Kenttäkerros (0-40 cm putkilokasvit) 

18. Puolukka 

19. Mustikka 

20. Kanerva 

21. Vanamo 

 

22. Metsäkurjenpolvi 

23. Valkovuokko 

24. Kangasmaitikka 

25. Kultapiisku 

26. Metsätähti 

27. Oravanmarja 

28. Kielo 

29. Käenkaali 

30. Sinivuokko 

 

31. Kastikka 

32. Metsälauha 

33. Kevätpiippo 

 

34. Saniainen 

35. (Metsä)korte 

36.  (Riiden)lieko 

37. Nuokkuhelmikkä 

 

 

Pohjakerros (sammalet ja jäkälät) 

38. Seinäsammal 

39. Sulkasammal 

40. Kerrossammal 

41. Kynsisammal 

42. Karhunsammal 

43. Varstasammal 

44. Lehväsammal 

45. Poronjäkälä 

46. Hirvenjäkälä 

47. Pikarijäkälä 

Kasvien keruun arviointi 

Puu- ja kenttäkerroksista pitää olla vähintään 10 

lajia kummastakin. 

Pohjakerroksesta vähintään 4 lajia. 

 

Jokaisesta kerätystä ja vihkoon kiinnitetystä 

luettelossa mainitusta lajista saa 1 p.  

 

Hyvästä selostuksesta 1p 

 

Kirjoita lajin viereen:   

Tieteellinen nimi, Mänty, Pinus sylvestris 

Tuntomerkit, havupuu, pitkät neulaset, ei 

alaoksia 

Kasvupaikka: 

Käyttötarkoitus: lautaa, paperia, pettuleipää, 

tärpättiä 

 

Pistemäärä Arvosana 

12 5 

14 6 

16 7 

20 8 

25 9 

30 10 

 



Metsän kerrokset tutkimusmetsässämme 
 

Metsän kerrokset kuinka monta erilaista Kirjan avulla voi selvittää lajien 

nimet 

Puusto (yli 2m)  

 
 

Pensaskerros (40cm-2m)  

 

 

Kenttäkerros (alle 40cm) 

Varvut, ruohot, heinät  

 

 

Karike  = kuolleet kasvinosat ja eläinjätteet 

kuivia lehtiä   

käpyjä   

mitä muuta?   

Pohjakerros = sammalet ja jäkälät 

sammalet  
 

 

jäkälät  
 

 

Maaperä = kasvien alla,  

Kuinka paksu maakerros on 

ennen kuin alkaa hiekkaa, 

kiveä tai kalliota? 

Ottakaa näyte maaperästä 

  

Kallioperä = maaperän alla on kiinteä kallioperä. Avokalliolla ei ole maaperää. 



Metsän kerrokset 

 

  

Puut yli 2 m puuvartiset 

Pensaat n. 40 cm- 2m 

puuvartiset 

Kenttäkerros, ruohovartiset 

kasvit n. 5 cm-70 cm 

Pohjakerros: sammalet ja jäkälät 

Karikekerros: kuolleet kasvinosat ja eläinten 

jätökset 



Miten ja miksi metsät ovat erilaisia?   

 

 

1. Mitä kasvit tarvitsevat elääkseen ja mistä ne 

saavat sitä? 

- tehkää luettelo ja/tai piirros  otsikolla Kasvit 

tarvitsevat: ……. 

 

2. Millainen kasvupaikka oma tutkimusmetsänne on kasveille? 
- mitä on paljon, mitä vähän yms. mainitkaa vähintään 5 asiaa ao. taulukkoon 

Tutkimusmetsämme ominaisuudet:……. 

 

3. Vierailkaa yhdellä toisen ryhmän tutkimusalueella 

-Mitä eroja ja samoja ominaisuuksia alueilla on? Ottakaa vertailtavat kuvat. 

Verratkaa vähintään 5 asiaa ja tehkää taulukko vihkoon: 

Tutkimusmetsien 
ominaisuudet 

Oma tutkimusalue Kavereiden alue 

esim. maaperän paksuus ja 
laatu 

esim. vain 5 cm ja sitten alkaa kallio esim. pelkkää hiekkaa 

   
   

   
   

   

 

3. Johtopäätökset (läksynä kotiin tai yhdessä metsässä) 

Miksi on erilaisia metsiä? 

Miten erilaisuus näkyy tutkimusruutujen kasvillisuudessa? 

Kallioperä ja maaperän erilaiset maalajit.  

Lähde: opinnot.internetix.fi 

 

http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/peruskoulu/bi/bi2/1_ekosysteemi/102?C:D=2098062&m:selres=2098062
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQh8O2r-7OAhWF1iwKHTHxAycQjRwIBw&url=http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/peruskoulu/bi/bi2/1_ekosysteemi/102?C:D%3D2098062%26m:selres%3D2098062&bvm=bv.131669213,d.bGg&psig=AFQjCNGBfUAMenHtXOFyYn7VJmV8MFF04A&ust=1472826226550474


KASVIT JA SIENET  

Picea abies Sciurus vulgaris 

Betula pubescens Ursus arctos 

Betula pendula Accipiter gentilis 

Vaccinium myrtillus Martes martes 

Maianthemum bifolium Sphinx pinastri 

Pleurozium schreberii Mustela erminea 

Cladonia sp. Pteromys volans 

Dryopteris carthusiana Lepus europaeus 

Trientalis europaea Turdus iliacus 

Boletus edulis Hylobius abietis 

Deschampsia flexuosa Dendrocopos major 

Oxalis acetocella  Fringilla coelebs 

Amanita muscaris Strix aluco 

Alnus incana Meles meles 

Luzula pilosa Capreolus capreolus 

Hylocomium splendens Alces alces 

Linnaea borealis Canis lupus 

Prunus padus Odocoileus virginianus 

Tilia cordata Nyctereutes procyonoides 

  
ELÄIMET Gulo gulo 

Ips typographus Pteromys volans 

Araneus diadematus Aquila chrysaetos 

Formica rufa Apodemus flavicollis 

Arianta arbustorum Aegolius funereus 

Vipera berus Phylloscopus trochilus 

Nyphalis antiopa Tetrao urogallus 

Phylloscopus trochilus Vulpes vulpes 

Parus ater Lepus timidus 

Aquila chrysaetos Felis lynx 

Strix uralensis Mustela nivalis 

Clethrionomys tai Myodes 
glareolus 



Petojen/metsästyksen/kalastuksen vaikutus populaation 

kokoon, kannanvaihtelut 

Kestävä metsästys ja kalastus 

 
 Alkuasetelma ja yleisiä sääntöjä: 

 
Luokka jaetaan n. 4 hengen kyliin. Kylässä jokainen oppilas vastaa yhtä perhettä. 

Jokaisella kylällä on oma reviiri (lautanen), josta he voivat metsästää jäniksiä (makaronit, herneet 

yms.). 

Reviirin kantokyky on 16 jänistä eli reviirillä ei voi olla yli 16 jänistä. 

Metsästämiseen käytetään pinsettiotetta ja kukin saalistaja voi metsästää vain yhden jäniksen 

kerrallaan. 

Jokaisella reviirillä on pelin alussa 10 jänistä. 

Metsästäjien tavoite on saada mahdollisimman hyviä jänissaaliita vuosittain. 

 

Vaihe 1= mykkä peli, ei saa neuvotella 
Ensimmäisessä vaiheessa metsästäjät eivät voi kommunikoida keskenään eli oppilailla suut kiinni, 

minkäännäköiset sopimukset ja vihjeet eivät ole sallittuja. 

 

1. metsästyskausi 

Metsästäjät saavat metsästää jäniksiä 30 s pituisen metsästyskauden ajan. Metsästyskauden jälkeen 

jänikset lisääntyvät niin, että jäljelle jääneiden lukumäärä kasvaa kaksinkertaiseksi reviirin 

kantokykyyn asti. 

 

Oppilaat merkitsevät saaliin ja reviirillä olevien jänisten lukumäärän niiden lisääntymisen jälkeen 

vihkoihinsa mallitaulukon mukaisesti. 

 

PS. Usein puhumattoman metsästyksen seuraus on sukupuutto!  

Jos oppilaat eivät jaksa niin montaa kierrosta, voitte aloittaa varsinaisen pelin yhden mykän vuoden 

jälkeen, varsinkin jos jotkut ovat jo sukupuutossa. 

 

Metsästyskaudet 2-3, jos tilanne tuntuu sopivalta vielä puhumattomaan saalistukseen. 

Toimitaan samalla tavalla kun metsästyskaudella 1, mutta nyt jänisten lähtömäärä on se, mitä 

reviirille jäi edellisen metsästyskauden (ja lisääntymisen) jäljiltä. Muistakaa olla keskustelematta ja 

kirjata taulukkoon! 

 

 

Vaihe 2. = varsinainen peli, kyläläiset voivat neuvotella 
Vaiheessa 2. kyläläiset saavat keskustella keskenään. Muuten toimitaan kuin vaiheessa 1. Alussa 

jäniksiä on reviirillä 10.  Muistakaa kirjata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mallitaulukko + esimerkki ensimmäisestä metsästyskaudesta 

Vaihe ja 

metsästyskausi 

Kylän saalis yhteensä saaliiden vaihteluväli Jäniksiä 

lisääntymisen jälkeen 

reviirillä 

metsästyskausi 1 8 1-3 2 

metsästyskausi 2    

 3    

4    

5    

LOPPUTULOS    

 

 

OPETTAJA TEKEE TAULULLE LOPUKSI TÄLLÄISE YHTEENVETOTAULUKON 

 

 saalis 

yhteensä 5 

vuotena 

vaihteluväli 

eri perheillä 

pelin lopussa 

reviirillä 

jäniksiä? 

Kylä 1    

Kylä 2    

Kylä 3    

Kylä 4    

 

Pohdittavaa: 
Miltä tuntui metsästää, kun ei saanut puhua? 

Mitä huomaatte tarkastellessanne omaa taulukkoanne? 

Mitkä kylät menestyvät parhaiten ja mitkä huonoiten? 

Millä toimintatavoilla kylät voivat ylläpitää kestävää kehitystä eli huolehtia jänisten säilymisestä 

metsässä tulevillekin sukupolville? 

Mikä on suurin mahdollinen jänismäärä  reviirillä kolmen metsästyskauden jälkeen? 

Mikä on suurin mahdollinen saalismäärä  kolmen metsästyskauden jälkeen? 

Jos jokainen perhe tarvitsisi 2 jänistä joka metsästyskaudella, kuinka monta  jänistä tämä reviiri 

pystyisi elättämään? 

Mikä tässä tehtävässä oli totuudenmukaista ja mikä käytännössä mahdotonta? 

Mitä asioita tehtävässä voi oppia biologiasta ja ekologiasta? 

Miten kylän perheiden (oppilaiden) välinen yhteistyö sujui? 

Mihin todellisen elämän ilmiöihin tämä malli voisi liittyä? 

Miten saalistus vaikuttaa muihin alueen lajeihin? 

Mitkä muut seikat vaikuttavat jänispopulaation kokoon kuin metsästys? 

Miten riistakantoja ylläpidetään, niin etteivät ne lopu? 

 

Vastauksia: 
Mikä on suurin mahdollinen jänismäärä  reviirillä kolmen metsästyskauden jälkeen? 8 

Mikä on suurin mahdollinen saalismäärä  kolmen metsästyskauden jälkeen? 18 

Jos jokainen perhe tarvitsisi 4 jänistä joka metsästyskaudella, kuinka monta perhettä tämä reviiri 

pystyisi elättämään? V: tarvitaan 4 (perhettä) x 4 jänistä/vuosi = 16 jänistä, Kantokyky 16 jänistä, 

säilyy, jos veloitetaan vain 8 jänistä/vuosi = 2 perhettä. 

 
Aiheeseen sopii hyvin seuraava video: 

How wolves change the rivers https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q


Raportointiapuri Sivu 1/3

Tutkimuksen aihe __________________________________ 

Tekijä(t) __________________________________ 

Koulu  __________________________________ 

 

Johdanto 

Tutkimuksen aiheeksi valittiin _____________________________________________________, 

koska ________________________________________________________________________. 

 

Aiemmat tiedot asiasta 

Arkikokemuksen perusteella tutkittavaan asiaan liittyy seuraavia näkökohtia: 

____________________________________________________________________________. 

Oppikirjoissamme ja muissa lähteissä asiasta kerrottiin, että 

____________________________________________________________________________. 

Itse päättelimme, että _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

Tutkimuksen kohde tai ratkaistava ongelma 

Päätettiin selvittää _____________________________________________________________. 

Oletuksemme (=hypoteesimme) on, että jos ________________________________________ 

________________________________________________________________________, niin 

____________________________________________________________________________. 

 

Koejärjestelyn tai tutkimuksen vaiheiden kuvaus 

Oletuksemme eli hypoteesimme testaamiseksi teimme  

a) tutkimuksen  

b) kokeen  

c) selvityksen. 

 

Menettelimme seuraavasti _____________________________________________________. 

Keräsimme tietoja seuraavista asioista: __________________________________________. 

 



Raportointiapuri Sivu 2/3

Tutkimustietoa keräsimme  

a) mittaamalla  

b) haastattelemalla  

c) havainnoimalla  

d) ___________________________________________________________________ 

Tärkeimmät välineemme olivat __________________________________________________. 

Käytimme aikaa __________________ h/vrk/vk/kk. 

 

Tulokset/havainnot 

Päätulokset ovat _____________________________________________________________. 

Niistä tehtiin 

a) taulukko  

b) tilasto  

c) diagrammi  

d) __________________________________________________________________  

 

Tulokset ja niiden graafiset esitykset ovat esillä  

a) Opitin projektikansiossa _______________________________________________ 

b) koulun seinällä  

c) tutkimusjulkaisussamme  

d) muualla ____________________________________________________________ 

 

Tulosten tarkastelu - eli mitä uutta opin? 

Vahvistuiko hypoteesi?  

a) kyllä  

b) ei  

c) osittain 

 

Alkuperäinen oma teoria muuttui siten, että __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Tämän hetkinen käsityksemme asiasta on, että ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

koska ________________________________________________________________________. 

 



Raportointiapuri Sivu 3/3

Tulokset ovat  

a) luotettavia  

b) erittäin luotettavia  

c) vain suuntaa antavia  

d) epäluotettavia, koska 

_____________________________________________________________________. 

 

Johtopäätökset ja pohdinta 

Tämän työn merkitys koulutyönä on ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Työssä vaikeinta oli ____________________________________________________________. 

Antoisinta oli _________________________________________________________________. 

 

Oppilastovereiden käsitykset tutkimuksestamme, tuloksista ja niiden luotettavuudesta ovat 

____________________________________________________________________________. 

 

Tutkimuksen kohteena olevan asian merkitys  

a) Suomelle  

b) ihmisille  

c) maailmantaloudelle  

d) ekosysteemissä  

e) __________________________________________________ on erittäin suuri, koska 

____________________________________________________________________. 

Lopuksi haluamme kiittää ______________________________________________________. 

 

Lähteet (valitse ja täydennä) 

Tärkeimmät tietolähteemme olivat 

 kirjat: _________________________________________________________________ 

 sanomalehdet:___________________________________________________________ 

 Internet (lisää linkki)______________________________________________________ 

 televisio 

 opettaja 

 oppilastoverit 

 muut henkilöt 



Orakkaat ja lampaankäävät 
Rusko-orakas, vaaleaorakas, Lampaankääpä 

 
Voiko syödä? Orakkaat ja lampaankäävät ovat hyviä ruokasieniä, mutta vanhat yksilöt 
kannattaa kypsentää hyvin, jotta sieni ei maistuisi kitkerältä.  
 
Tuntomerkit: 
Orakkaat: Lakin alla piikkejä  Lampaankääpä: Valkoinen, alta tasainen 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Rouskut 
Haaparousku, Kangasrousku, Mustarousku, Leppärousku 

 
Voiko syödä? Ryöpättävä ennen syömistä.  
 
Tuntomerkit: Lakki hieman kupera (keskuskuoppainen), alapinnalla heltat. Sienen 
murtumakohdista tihkuu maitiaisnestettä.  

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Hedgehog_fungi.jpg
http://www.sienineuvonta.fi/wp-content/uploads/2012/07/lampaank%C3%A4%C3%A4p%C3%A41.jpg


 

Haperot 
Kangashapero, Isohapero, Koivuhapero, Punahapero, Sillihapero, Keltahapero 

 
Voiko syödä? Hyviä tai jopa erinomaisia ruokasieniä. Ei tarvitse ryöpätä, mutta kannattaa 
kypsentää. 
Tuntomerkit: Rouskujen sukulaisia. Usein kirkasväriset lakit ja valkoiset heltat. Vaalea jalka 
katkeaa napsahtaen. 
 
Kangashapero                        Keltahapero 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Tatit 
 

Herkkutatti, Voitatti, Nummitatti, Kangastatti, Punikkitatti 
 

Voiko syödä? Herkullisia ruokasieniä. Kypsennä tai syö vaikka raakana.  
Varo sappitattia, se pilaa ruuan! 
 
Tuntomerkit: Pillit pullean lakin alla. 
 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Voitatti Herkkutatti 



 

Vahverot 
Keltavahvero eli kanttarelli ja Suppilovahvero 

 
Voiko syödä? Kyllä voi. Molemmat herkullisia ja suosittuja ruokasieniä. 
 
Tuntomerkit: Suppilomaisia, alla heltat. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Myrkkysienet 

 
Kerää vain tuntemiasi sieniä syötäväksi. Opettele tunnistamaan myrkylliset sienet.  
 
Tuntomerkit:  

- Kärpässienet: jalassa tuppi ja rengas, heltat usein valkoiset. 
- Seitikit: jalan pinnassa ”hämähäkinseitti” –kuviointia (ei kaikilla), heltat usein 

kanelinruskeat. 
 
 
 
 

 
 

     

 



Muut herkulliset syötävät sienet 

 
Mustatorvisieni 
Mustavahakas 
Kehnäsieni 
Herkkusienet 
Korvasieni 
Koivunkantosieni jne. 
 
Jokaisen tuntomerkit opeteltava erikseen! 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Muut hämäräperäiset 

 
Suomessa on n. 2000 sienilajia, joista syötäviä on n. 200 

 
 
 
 

  

Mustavahakas 

Mustatorvisieni 



Hiljainen metsästys 

Sieniä on satojatuhansia. Siksi opettelemme tuntemaan sieniryhmät. 

Saatte avuksenne sieniryhmien tuntomerkit ja ohjeen ruuaksi valmistamisesta. 

Voitte myös käyttää kännykästä löytyviä sienitunnistusohjelmia esim. 

Luontoportti 

Tehtävänne on: 

1. Etsiä ja kuvata metsästä sieni, joka kuuluu tiettyyn ryhmään.(kuvaan 

ryhmänne tunniste) 

2. Ilmoittakaa kuvassa sieniryhmä,  

3. Lyhyt perustelu, siitä miten tunnistitte  

4. Mitä pitää ottaa huomioon keittiössä 

Lähettäkää ryhmänne kuvat vasta tunnin lopussa. 

Arviointi:  oikea ryhmä ja perustelu 1p, ruuaksi valmistus 1p 10p = 10, 9p = 9 jne 

 

 

Hiljainen metsästys 

Sieniä on satojatuhansia. Siksi opettelemme tuntemaan sieniryhmät. 

Saatte avuksenne sieniryhmien tuntomerkit ja ohjeen ruuaksi valmistamisesta. 

Voitte myös käyttää kännykästä löytyviä sienitunnistusohjelmia esim. 

Luontoportti 

 

Tehtävänne on: 

5. Etsiä ja kuvata metsästä sieni, joka kuuluu tiettyyn ryhmään.(kuvaan 

ryhmänne tunniste) 

6. Ilmoittakaa kuvassa sieniryhmä,  

7. Lyhyt perustelu, siitä miten tunnistitte  

8. Mitä pitää ottaa huomioon keittiössä 

Lähettäkää ryhmänne kuvat vasta tunnin lopussa. 

Arviointi:  oikea ryhmä ja perustelu 1p, ruuaksi valmistus 1p 10p = 10, 9p = 9 jne 

 



Tutkimussuunnitelma 

Suunnitelkaa tutkimus, jolla voitte todistaa teorianne. 

Suunnitelman pitää olla niin tarkka ja selkeä, että toinen ryhmä 

voisi tehdä sen puolestanne. 

Tutkimussuunnitelman käytännön rajoitukset Aika: 1 tai 2 kaksoistuntia tai omaa aikaa koulun 

jälkeen enemmänkin Välineet: koulun luonnontieteen opetus- tutkimusvälineet Lainsäädäntö: 

eläinsuojelu-, luonnonsuojelulait ja kaupungin sekä koulun järjestyssäännöt . 

Tallentakaa työ vielä lopuksi ja siirtäkää se Fronterin kansioon tutkimussuunnitelmat. 

Kotoa pääsee näin:   Fronter.com/helsinki   

  

Ryhmän jäsenet 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1. Johdanto 

 Mikä on tutkimuksen kohde? 

Miksi aihe kiinnostaa teitä? 
Mitä tiedätte aiheesta etukäteen?  

  

 

2. Tutkimusongelmat  

 Tutkimusongelmat kysymyksinä.  
  

  

 Tutkimushypoteesi (Millaisia tuloksia oletatte saavanne)?  
  

 

3. Aineisto ja menetelmät 

(Kuvaus tutkimusaineiston hankinnasta. Havaintojen ja tulosten tallentaminen) 

Mitä tehdään? 



 Tässä pitää kertoa tarkasti, mitä oikeasti tehdään. 
  Esim. mittaamme kymmenen lehteä viidestä puiston koivusta ja viidestä metsän 

koivusta. Mittanauhalla mittaamme kunkin lehden leveyden ja pituuden. (eikä siis, 
että tutkimme koivujen lehtiä)  

 . 
  

 
Kuka tekee mitäkin? 

  

 
Missä tehdään?  

  

 
Milloin tehdään?  

  

 
Mitä välineitä tarvitaan?  

  

 
Aineiston keruu ja miten tulokset kirjataan?  

 Miettikää tarkoin, mitä asioita kirjoitetaan ylös.  
 Laatikaa tähän malliksi taulukko, johon kirjaatte tuloksenne.  
  

esim.  

 Pituus (cm) Leveys (cm)        

Metsä . .        

Lehti 1. . .        

Lehti 2 . .        

Lehti 3 . .        

Keskiarvo . .        

. . .        

Puisto . .        

          

         



Arviointi tutkimuksesta  

Työn aihe___________________________________________   
 

Arvioijat: ___________________________________________ 

 

Joka laatikossa tilaa kirjoittaa kommentteja arvioitavaan työhön 

 
 Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Pahasti puutteellinen 

Asiasisältö/ 

aihe/ 

tutkimusongel

ma 

Kiinnostava, selkeä 

ongelman valinta ja uutta 

asiaa tutkijoille ja 

kuulijoille. 

 

 

 

 

Hyvä selkeä 

ongelma,  

Perusteltu syy 

tutkia. 

open antama 

aihe, vastaus jo 

valmiiksi 

tiedossa 

epäselvä, työ ei 

käsittele otsikkoa 

Jäsentäminen Tutkimuskysymys, 

hypoteesi, työtavat, 

tulokset ja johtopäätökset 

selkeästi esitetty. Lisäksi 

kuvia, diagrammeja, 

taulukoita tms omaa. 

      

 

 

Tutkimuskysymys, 

hypoteesi, 

työtavat, tulokset 

ja muutama kuva. 

Tutkimuksen 

vaiheet 

selitetty.  

Muutama 

alaotsikko 

ei jäsennystä 

Työn 

ulkoasu/rapor

tointi 

Havainnollinen, siisti ja 

selkeä.  

 

 

 

 

 

Siisti kokonaisuus. Perusasiat 

paperilla. 

Ei painokelpoinen 

Ryhmän 

työskentely 

Itsenäistä työskentelyä ja 

ryhmässä työnjakoa.  

Paljon erilaisia biologiaan 

tai esittämiseen liittyviä 

työvaiheita (esim. kasvien 

keruu, terraarion 

rakentaminen, omat kuvat, 

lajintuntemusohejlmien 

käyttö tms) 

 

Kaikki mukana 

työssä. Open 

vahtimana homma 

etenee. Lopputulos 

on ryhmälle ilo. 

Työ valmistuu 

ajallaan. Ryhmä 

ei ole riidoissa. 

Ryhmä oppi 

jotain. 

Sekoilua ja 

lorvimista, 1 tekee 

muut sluibivat. 

Käytetään vapautta 

väärin hyväksi. 

Esitystapa Kiinnostusta herättävä, 

Omakohtaista oivallusta. 

Havainnollinen. Nähty 

vaivaa. 

 

 

Selkeä kokonaisuus Saa asiansa 

sanotuksi. 

Sekavaa mokellusta 

Muita 

huomioita  

 

 

 

 

   

 

 


