
Toiminnallinen opetus                           Kemia

1

Toiminnallinen opetus                Kemia

Kopitellaan kemiallisia merkkejä
ja arvuutellaan alkuaineita –
harjoituksia toiminnalliseen kemianopetukseen

Ensin on muutamia kemian perusasioihin liittyviä harjoituksia, sitten on muutama tehtävä
orgaanisesta ja metallien kemiasta. Lopuksi tutustutaan vielä tehtävään aineen rakenteesta.

Harjoitellaan perusasioita
A) Alkuaineita kopitellen 
Oppilaat toimivat pareittain. Parilla on pallo tai jokin muu hei-
teltävä esine. Oppilas sanoo jonkin alkuaineen ja heittää tämän
jälkeen pallon parilleen. Kiinniottaja sanoo tuon alkuaineen 
kemiallisen merkin, keksii uuden alkuaineen ja heittää pallon 
takaisin. Jos kiinniottaja ei osaa vastata, hän heittää pallon ta-
kaisin kysyjälle, jonka on itse vastattava kysymykseen.

B) Kyykkyyn–ylös
Oppilaat seisovat oman pöytänsä vieressä, ja opettaja näyttää 
kuvia erilaisista aineista (tai luettelee aineita). Jos kuvassa on 
alkuaine, oppilaat menevät kyykkyyn, kun taas kemiallisen yh-
disteen kohdalla oppilaat nousevat varpailleen ja nostavat kä-
det ylös.

C) Työturvallisuus
Pyydetään oppilaita kirjoittamaan mahdollisimman monta 
asiaa työturvallisuudesta. Pyydetään niitä oppilaita nousemaan
seisomaan, jotka keksivät viisi asiaa. Tämän jälkeen seisomaan 
nousevat ne, jotka keksivät neljä asiaa jne. Käydään samalla 
läpi oppilaiden kirjaamia asioita.

D) Alkuaineroolit
Opettaja on kirjoittanut lapuille erilaisia alkuaineita. Jokainen 
oppilas nostaa lapun otsalleen sitä katsomatta, ja yrittää selvit-
tää omaa alkuainettaan muilta kyselemällä kysymyksiä, joihin
muut vastaavat ”kyllä” tai ”ei”. Myös ”ehkä” ja ”en osaa sanoa” 
vastausvaihtoehdot voivat olla mukana. Liikkumisen sekä vuo-
rovaikutuksen lisäämiseksi yhdeltä ihmiseltä saa kysyä vain 
yhden kysymyksen.

E) Muistipeli
Muistipeliä voidaan pelata monista eri oppiaineeseen liittyvistä 
aiheista. Opettaja kiinnittää muistipelin kortit luokan seinille 
sinitarralla sinne tänne. Pienryhmä oppilaita saa tehtäväkseen 
yhdessä toimien löytää parit korteille. Kortit saa irrottaa seinältä 
vasta, kun oikea pari on löytynyt. Oppilaiden kanssa voidaan kes-
kustella, mikä on nopein taktiikka löytää parit. Opettajan kan-
nattaa tehdä muistipelikorttien jokainen peli omalla värillään. 
Tällöin koko luokka voi etsiä yhtä aikaa omaa väriään seiniltä.

F) Aktivointia viittaamisen sijaan
Oppilaita on hyvä aktivoida osallistumaan opetukseen liikkeen 
avulla viittaamisen lisäksi. Joihinkin opettajan esittämiin ky-
symyksiin vastauksia voi pyytää näyttämään käsillä tai omaa 
asentoa vaihtamalla. Samalla voidaan myös nousta seisomaan, 
jotta oppilaat pysyvät virkeämpinä.

• Onko vastaus positiivinen vai negatiivinen? Näytä sormin.
• Mikä uusi eksponentti on? Näytä sormin.
• Nouse ylös ja kurkota, jos kolmio on suorakulmainen. 
   Kyykkää alas, jos se ei ole suorakulmainen jne.

G) Aineiden luokittelua maa–meri–laiva-leikin tapaan
Opettaja luettelee oppilaille erilaisia aineita. Oppilaat liikkuvat 
luokassa (tai isommassa tilassa) sen mukaisesti, mihin luok-
kaan tietty aine kuuluu (esim. luokkahuoneen ikkunaseinä = 
alkuaine, ikkunaseinää vastakkainen seinä = yhdiste, keskel-
lä luokkahuonetta = seos). Liike voidaan tilanpuutteen vuoksi 
tehdä pienimuotoisestikin esimerkiksi oman tuolin takana 
yhdellä askeleella eri suuntiin, tai vaikkapa omalla paikallaan 
erilaisilla liikkeillä (alkuaine = kyykkyyn, yhdiste = hyppy, seos 
= pyörähdys).

H) Sähköoppia
Virta- ja jännitemittarin kytkemistä voidaan harjoitella niin, 
että oppilaat ovat komponentteja ja ottavat toisiaan käsistä 
kiinni kytkentäkaavion mukaisesti.

I) Ionisoitumisharjoitus
Jokainen oppilas saa yhden lapun, johon on merkitty joko alku-
aineen kemiallinen merkki, ulkoelektronien lukumäärä piste-
mallina tai varauksen arvo. Oppilaat muodostavat kolmen 
hengen ryhmiä löytämällä toisia vastaavat merkinnät. Tämän 
jälkeen he esittivät muille oppilaille oman pienryhmän alku-
ainetta ja siitä muodostuvaa ionia. Harjoitus toistetaan useam-
man kerran rooleja vaihtamalla.



Toiminnallinen opetus                           Kemia

2

2. Orgaaninen kemia tutuksi
A) Orgaaniset yhdisteet
Jokaiselle oppilaalle on annettu oma alkuaine. Eri alkuaineita 
voidaan kuvata esimerkiksi kaulassa roikkuvalla lapulla, jossa  on 
jonkin alkuaineen (C, O, N, H) pallomalli ja kemiallinen merkki. 
Opettaja tekee taululle yhdisteen kaavan (esim. H2O, CO, O2) ja 
oppilaat pyrkivät muodostamaan halutun yhdisteen.

B) Aineiden luokitteluviesti

3. Harjoitus metallien kemiasta
A) Metallien jännitesarja
Opiskelijat jaetaan esimerkiksi kuuden hengen ryhmiin, joissa 
jokainen saa yhden metallin. Heidän pitää järjestäytyä oikeaan 
järjestykseen metallien jännitesarjan mukaisesti.

4. Tehtäviä aineen rakenteesta
A) Bohrin atomimalli ja ionit viestinä
Luokan etuosaan lattialle piirretään atomimallipohjia ja hiuk-
kasia mallinnetaan pahvista leikatuilla ympyröillä.

• Oppilaat jaetaan ryhmiin, ja jokainen ryhmä saa kasan 
   ”protoneita”, ”neutroneita” ja ”elektroneita”.
• Opettaja arpoo atomin järjestysluvun sekä ytimessä 
   olevien neutronien määrän
• Ryhmät täydentävät viestinä atomin yksi alkeishiukkanen
   kerrallaan ohjeiden mukaisesti.
• Kun atomi on valmis, ryhmä etsii alkuaineen nimen, 
   kirjoittaa paperille ja huudahtaa ”valmis”.

den joukkueen jäsenten kanssa luokitellaan oikeisiin luokkiin 
aineen olomuodon mukaisesti (kaasu –neste– kiinteä). 

Muita aiheita tämän viestileikin soveltamiseen:   
   • aineen olomuoto huoneenlämpötilassa: kaasu–neste–kiinteä
   • puhdas aine–seos–yhdiste 
   • ioniyhdiste–molekyyliyhdiste–alkuaine 
   • metallit–puolimetallit–epämetallit 
   • geometriset muodot matematiikassa 

Yleisimpien metallien jännitesarjat
Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

< Epäjalot metallit        Jalot metallit >

Pisteytys:
• Ryhmä oli nopein ja atomin elektroni-

rakenne sekä ydin oikein = 3 p.
• Ryhmän atomin elektronirakenne 
   sekä ydin oikein = 2 p.
• Atomin nimi on oikein = 1 p.

Voidaan pelata niin, että kahdella 
ensimmäisellä kierroksella oppilaat 
saavat puhua keskenään ja seuraavilla 
ei. Pelataan esimerkiksi viisi kierrosta.

Peliä voi kehitellä ionien rakenteen 
opetteluun. Opettaja kertoo atomin 
ytimessä olevien protonien lukumäärän. 
Oppilaat täydentävät sukkulaviestinä 
ionin elektronirakenteen oikeanlai-
seksi. Kun rakenne on oikein, oppilaat 
kirjoittavat ionin kaavan paperille ja 
huudahtavat ”valmis”.

B) Atomin rakenne
Oppilaat saavat laput, joissa on joko plus (protoni), miinus (elektro-
ni) tai nolla (neutroni). Sen jälkeen heidän tulee muodostaa tietyn 
alkuaineen atomi opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

C) Jaksollinen järjestelmä jättikoossa
Luokan keskelle asetetaan A4-jätepapereita jaksollisen järjestel-
män mukaisesti. Opettaja jakaa oppilaille aloituspaikat. Oppilaat 
etsivät kirjan jaksollisesta järjestelmästä, mikä alkuaine omalle 
paikalle tulee, ja piirtävät elektronirakenteen.

Lopuksi oppilaat kiertelevät aluetta ja miettivät, mitä elektroni-
rakenteesta kertoo se, että alkuaine on tietyssä jaksossa ja mitä 
se, että se on tietyssä ryhmässä.

Oppilaiden kanssa on käyty aiemmin läpi homogeeni-
sen seoksen, heterogeenisen seoksen, yhdisteen ja alku-
aineen käsitteet. Oppilaat jaetaan 2–4 hengen ryhmiin. 
Luokan ulkopuolelle viedään paperi, johon on kirjoitettu 
sekalaisessa järjestyksessä erilaisia aineita. Oppilaat saa-
vat käydä yksi kerrallaan hakemassa niin monta ainet-
ta kerrallaan kuin muistavat. Ryhmän avustuksella ai-
neet luokitellaan paperille kukin aine oikeaan luokkaan. 
Vain yksi oppilas saa liikkua kerrallaan. Aineita haetaan, 
kunnes opettaja keskeyttää pelin. Ryhmät vaihtavat pa-
pereitaan, minkä jälkeen tarkastetaan oikea luokittelu. 
Oikeassa luokassa olevasta aineesta saa yhden pisteen.

Luokitteluviesti voidaan toteuttaa myös niin, että opetta-
ja  on tehnyt esimerkiksi aineen olomuotoon liittyen ryh-
mille valmiiksi laput, joihin hän on kirjoittanut erilaisia 
aineita (kaikilla ryhmillä samat laput). Joukkueen jäse-
net hakevat yksi kerrallaan lapun, jotka yhdessä mui-


