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Toiminnallinen opetus            Maantieto

Monenlaisia maita ja mantuja 
– toiminnallisia tehtäviä maantiedon 
opetukseen

Näiden tehtävien avulla maantiedon oppitunneille saadaan lisättyä toiminnallisuutta. 
Aluksi on tehtäviä, joiden avulla on mahdollista harjoitella maanosia, valtioita ja 
karttojen tuntemusta. Sen jälkeen on muita maantietoon liittyviä tehtäviä. Sitten 
esitellään kolme learning race -tyyppistä harjoitusta, joissa teemoina ovat ihmiset 
ja kulttuuri, jääkausi sekä maapallo ja maailma.  Aivan viimeisenä on liitteet.

1. Karttatehtäviä, maanosia ja valtioita
A) Valtioita ja pääkaupunkeja kopitellen
Kopitellaan pareittain jotakin esinettä (esim. hernepussi, la-
panen, pesusieni) pienellä välimatkalla. Toinen parista sanoo 
jonkin valtion ja toinen kyseisen valtion pääkaupungin. Hetken 
päästä osia vaihdetaan.

B) Maailmankartta tai Euroopan kartta hiekkakenttään
Piirretään oppilaiden kanssa yhdessä maailmankartta tai Eu-
roopan kartta hiekkakentälle. Oppilaat ovat eri maita/maan-
osia/kaupunkeja ja liikkuvat oikeille paikoille. Tehtävä vaatii 
keskustelua muiden oppilaiden kanssa, jotta kartasta muodos-
tuu oikeanlainen. Opettaja antaa tarvittaessa vinkkejä. 

C) Valtioiden arvuuttelu
Opettaja on kirjoittanut lapuille eri valtioiden nimiä. Jokainen 
opiskelija nostaa lapun otsalleen sitä katsomatta, ja yrittää sel-
vittää omaa valtiotaan kyselemällä muilta oppilailta kysymyk-
siä, joihin muut vastaavat ”kyllä” tai ”ei”. Myös ”ehkä” tai ”en 
osaa sanoa” vastaukset on hyvä olla mukana. Liikkumisen sekä 
vuorovaikutuksen lisäämiseksi yhdeltä ihmiseltä saa kysyä 
vain yhden kysymyksen. Opiskelijat selvittävät omaa valtiotaan 
kysymällä muun muassa sen kokoon, sijaintiin, kieliin, pää-
elinkeinoihin tai valuuttaan liittyviä asioita. Mukaan voidaan 
integroida kieltenopetusta joko niin, että valtioiden nimet lu-
kevat lapuissa vieraalla kielellä tai oppilaiden tulee kysyä kysy-
myksiä vieraalla kielellä.   

D) Oppilaat jättikartalla 
Lattiaan vedetään teipillä päiväntasaaja ja 0-pituuspiiri. Oppi-
laat liikkuvat kartalla oikeaan kohtaan maanosien, valtioiden, 
kaupunkien tai vuoristojen mukaan.

E) Tarkista kartastosta
Oppilaat tekevät karttatehtäviä siten, että oma tehtävä moniste 
pysyy koko ajan omalla pulpetilla, mutta karttakirja on esimer-
kiksi käytävällä tai taulukartta luokan edessä. Ainoastaan oppi-
las liikkuu, kartta ja tehtävämoniste pysyvät paikallaan.

F) Liikkeet vastausvaihtoehtoina
Opettaja voi aktivoida oppilaita esim. läksynkuulustelussa siten, 
että kun on käsitelty maanosista Aasiaa, opettaja pyytää oppilai-
ta nousemaan seisomaan ja luettelee esimerkiksi valtioita, jokia 
ja vuoristoja. Oppilaiden tulee miettiä, sijaitseeko kyseinen opet-
tajan mainitsema valtio Aasiassa. Jos sijaitsee, oppilaan tulee 
mennä kyykkyyn ja jos ei sijaitse, oppilas nousee varpailleen. 
Erilaisia liikkeitä voi käyttää vastausvaihtoehtoina.    

G) Valtioiden ja pääkaupunkien yhdistäminen
Opettaja jakaa oppilaille sattumanvaraisesti laput. Osassa la-
puissa on valtioiden nimiä ja osassa näiden pääkaupunkeja. 
Sen jälkeen oppilaat alkavat etsiä valtio -pääkaupunki-pariaan 
rajatulla alueella mahdollisimman hiljaa kuiskaten. Kun pari 
löytyy, mennään sivummalle vierekkäin seisomaan. Lopuksi 
esitellään parit koko luokalle.

H) Määritelmät ja käsitteet kartalle
Tämä harjoitus sopii esimerkiksi kokonaisen maanosan käsittelyn 
kertaamiseen, mutta tehtävää voidaan käyttää myös orientoidut-
taessa uuden maanosan käsittelyyn ja kartoitettaessa oppilaiden 
tietämystä aiheesta. Luokka jaetaan esimerkiksi neljään joukkuee-
seen. Jokaiselle joukkueelle heijastetaan taululle kyseinen maanosa 
tai tulostetaan A3-kokoinen paperi, jossa näkyy kyseinen maanosa.

Yksi ryhmän jäsen lähtee hakemaan käytävältä tai luokan ta-
kaosasta lapun, johon opettaja on laittanut jokaiselle ryhmälle 
lapuilla määritelmiä kyseiseen maanosaan liittyen, esimerkik-
si ”Kun lämmintä vesihöyryä nousee ylöspäin, kehittyy meren 
pinnalle matalapaine, jonka keskustaan virtaa ympäröiviltä 
alueilta viileämpää ilmaa. Ylöspäin kohoava ilma alkaa pyöriä 
matalapaineen keskuksen ympäri”. 

Oppilas tulee määritelmän kanssa muun ryhmän luokse. Ryh-
mä miettii yhdessä, mikä käsite vastaisi  kyseistä määritel-
mää. Ryhmä kirjoittaa käsitteen (esim. ”hurrikaani”) muistila-
pulle ja käy sijoittamassa käsitteen kartalle sille alueelle, johon 
käsite liittyy. Tämä harjoitus vaatii opettajalta melko paljon 
etukäteisvalmisteluja ensimmäisellä kerralla, mutta jatkossa 
voi käyttää samoja materiaaleja. 
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2. Muita tehtäviä
A) Harju ja reunamuodostelma oppilaista
Oppilaiden kanssa demonstroidaan harjua ja reunamuodostumaa 
järjestymällä suorakulmaisesti kahteen riviin. Oppilaat ovat 
hiekanjyviä jäätikön sisällä. Kun jäätikkö liikkuu (eli oppilaat 
liikkuvat samaan suuntaan), hiekka järjestäytyy jonoksi harjun 
suuntaisesti tai reunamuodostumaksi.

B) Maa suhteessa aurinkoon 
Havainnollistetaan maan liikettä suhteessa aurinkoon siten, 
että jokaisella oppilaalla on oma tuoli aurinkona ja oppilas itse 
on maapallo. Varmistetaan, että tuolin ympäri mahtuu liikku-
maan. Oppilaat alkavat ensin pyöriä ”oman akselinsa” ympäri, 
mahdollisuuksien mukaan hiukan kallistuneena, kuten maa-
pallonkin akseli on. Sen jälkeen oman akselin ympäri pyörimi-
nen liitetään auringon (eli tuolin) kiertämiseen.   

C) Ilmansuunnat kääntyen/hypäten
Opettajan johdolla mietitään ensin yhdessä, missä on esimer-

3. Learning race: teemana ihmiset ja kulttuurit
     (suunniteltu 8. luokan oppikirjan Geoidi – Ihmiset ja kulttuurit sisältöihin)

kiksi etelä. Tämän jälkeen oppilaat laittavat silmät kiinni ja 
opettaja sanoo vuorollaan eri ilmansuuntia. Oppilaiden tu-
lee kääntyä tuota ilmansuuntaa kohti. Silmien ollessa kiinni 
opettaja pystyy havainnoimaan oppilaiden osaamista. Saman 
harjoituksen voi toteuttaa myös hyppäämällä, mutta silloin on 
hyvä pitää silmät auki. 

Maailmankartastoa voidaan hahmotella myös niin, että opetta-
ja sanoo esimerkiksi valtioita tai maanosia. Oppilaiden tulee 
kääntyä sitä ilmansuuntaa kohti, jossa tuo kyseinen valtio on 
Suomesta katsottuna.  

D) Vaellukset, maastoretket ja kenttätutkimukset
 omassa lähiympäristössä

E) Suunnistaminen (karttojen, mittakaavojen, GPS:n 
käytön harjoittelua)

SISÄLTÖ
A. Ihmiset ja kulttuurit: kulttuurimaantieteen sanastoa 
B. Ihmiset ja kulttuurit: ihmisoikeudet 
C. Ihmiset ja kulttuurit: maailman uskonnot 
D. Maailma muutoksessa: elinkeinot 
E. Euroopan nimistö 
F. Vastuullinen elämäntapa, ympäristömerkit 

OHJEET OPETTAJALLE 
Oppilaat jaetaan suunnilleen samankokoisiin ryhmiin. Kullekin 
ryhmälle järjestetään oma tukikohta, ja kullakin joukkueella on 
oma aarrelaatikko. Vaihtoehtoisesti aarrelaatikko voi olla kaik-
kien ryhmien yhteinen, ja siinä voi olla yksi tai useampi lukko. 
Mikäli kaikilla ryhmillä on oma koodilukkonsa, on kaikkien 
ryhmien koodi kuitenkin sama. Pelin alussa joukkueille jaetaan 
opettajan tekemä koodiviidakkolappu. Joukkueiden on tarkoitus 
murtaa koodi mahdollisimman ripeästi. Joukkueet saavat yhden 
koodin aina tehtävän ratkaisemisen jälkeen. Saatu koodi ylivii-
vataan koodiviidakkolapusta. Joukkueet muodostavat pelin lo-
puttua käyttämättä jääneistä koodeista lukujonon, joka aukai-
see lukon. Koodiviidakkolappu säilytetään pelin ajan ryhmän 
tukikohdassa.  
 
Aina, kun joukkue saa selvitettyä tehtävän, vain yksi ryhmän 
jäsen tarkistaa koodin opettajalta.  

Opettaja vie oppikirjan ja maailmankartan johonkin paikkaan 
reilusti pelipaikan ulkopuolelle. Tuolta varikolta yksi ryhmän 
jäsen kerrallaan voi käydä etsimässä vastausta, jos jotakin teh-
tävää on vaikea ratkaista ilman apuja. 

Ennen pelin aloittamista opettajan täytyy tulostaa B-tehtävää var-
ten täältä www.ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuk-
sien-julistus/ löytyvät artiklat ja leikata ne lapuiksi. Laput sijoite-

taan kirjekuoreen. D-tehtävää varten opettaja kirjoittaa valmiiksi 
lappuja, joissa on elinkeinoja sekä lappuja, joissa on elinkeinojen 
pääryhmät. Tee jokaiselle ryhmälle omat laput, jotta joukkueiden 
on mahdollista suorittaa samaa tehtävää yhtä aikaa. 

OHJEET OPPILAILLE
Joukkueiden tehtävänä on ratkaista kuusi tehtävää (A-F), jotka 
liittyvät oppikirjan Geoidi, Ihmiset ja kulttuurit sisältöihin. Jokai-
sen ratkaistun tehtävän lopuksi joukkue saa yhden koodiluvun, 
joka yliviivataan joukkueille annetusta koodiviidakkolapusta. 
Kun kaikki kuusi koodia on yliviivattu, joukkueelle jää luvut, jot-
ka oikein järjestettynä aukaisevat aarrelaatikon numerolukon.

Jokainen joukkue saa pelin alussa oman tukikohdan. Tukikoh-
dassa sijaitsee joukkueen koodiviidakkolappu. Jokaisen teh-
tävän ratkaisu tarkistetaan opettajalta. Yksi oppilas käy aina 
tarkistamassa vastauksen opettajalta. Oikeasta vastuksesta 
joukkue saa ohjeet seuraavalle tehtävärastille.

Mikäli joukkue ei tiedä oikeaa vastausta johonkin kysymyk-
seen, voi yksi joukkueen jäsen kerrallaan käydä etsimässä tie-
toa varikolta. Opettaja on koonnut tilan ulkopuoliseen paikkaan 
tarvittavia tietolähteitä vastausten selvittämiseksi.

http://www.ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
http://www.ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
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Mikä maailmanuskonto jäi puuttumaan? 

Sijoita numerot kartan ruutuihin. 

Kun olette mielestänne valmiita, näyttäkää 
vastauksenne opettajalle. Saatte koodin 
sekä uuden tehtävän.

TEHTÄVÄT

A) Ihmiset ja kulttuurit: kulttuurimaantieteen sanastoa  

1. Suomenruotsalaiset, saamelaiset ja romanit ovat
J) enemmistökulttuureja 
K) vähemmistöjä  
L) alkuperäiskansoja
 
2. Kun on pulaa rahasta, ruuasta ja tavaroista, puhutaan
O) rikkaista teollisuusmaista  
A) köyhyydestä 
U) onnellisuudesta 
 
Kulttuurilla viitataan
S) mantereisiin ja maanosiin 
L) muuttoliikkeeseen, syntyvyyteen ja kuolleisuuteen 
N) ihmisten elämiseen ja käyttäytymiseen  

B) Ihmiset ja kulttuurit: ihmisoikeudet 
 
Kuoressa on lapuilla 30 ihmisoikeutta.  

Nostakaa vuorotellen kuoresta yksi lappu. Valitkaa mielestänne kolme tärkeintä teidän ikäisiänne koskevaa oikeutta. Kun olette 
valmiit, kutsukaa opettaja katsomaan. Saatte opettajalta koodin ja seuraavan tehtävän sijaintipaikan. 

 
Maapallon väkiluku on tällä hetkellä
A) 11 miljardia 
M) 9,5 miljardia 
S) 7,5 miljardia 
 
Suomi kuuluu
L) tiheään asuttuun alueeseen 
U) poikkeuksellisen tiheään asuttuun alueeseen 
A) harvaan asuttuun alueeseen 

 

Monivalinnan oikeat vastaukset muodostavat sanan, jonka 
yksi ryhmän jäsen voi käydä kertomassa opettajalle. Opettaja 
antaa koodin sekä uuden tehtävän. 

C) Ihmiset ja kulttuurit: maailman uskonnot 
 
Ratkaise anagrammit. 
Mikä uskonto on kyseessä? 
 

kirkon tussi 

punninta jaksoon 

kuntonsa ikonin 

salmi   

tajusi lausuu   

runokielessä onpas kajo kutjan

unisuus hilda

Learning race: ihmiset ja kulttuurit

Learning race: ihmiset ja kulttuurit

Learning race: ihmiset ja kulttuurit
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D) Maailma muutoksessa: elinkeinot 
 
Elinkeinoilla tarkoitetaan ammatteja ja töitä, joita tekemällä 
ansaitaan rahaa elämiseen. Elinkeinot voidaan jakaa kolmeen 
pääryhmään.  Hakekaa opettajalta laput ja järjestäkää elinkei-
not oikeiden pääotsikoiden alle. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

Kun olette mielestänne valmiita, pyytäkää opettajaa tarkistamaan 
vastauksenne. Oikeiden vastausten jälkeen saatte uuden koodin. 

Merkitkää viimeinenkin koodi koodiviidakkoon. Nyt teillä 
jää jäljelle muutamia numeroita, joista teidän tulisi muodostaa 
oikea koodi lukon aukaisemiseksi. 

Kun olette mielestänne valmiita, pyytäkää opettajaa tarkista-
maan vastauksenne. Saatte koodin sekä uuden tehtävän.  

E) Euroopan nimistö 
 
Lukekaa alla oleva kuvaus Euroopan nimistöstä ja yrittäkää rat-
kaista, mistä on kyse.  

Varikolla on Euroopan kartta, josta yksi ryhmänjäsen voi käydä 
hakemassa apua, mikäli vihjeen avulla ette ratkaisseet vastausta.  

1. Vuoristo, joka kulkee mm. Italian, Itävallan ja Sveitsin alueella. 

2. Saarivaltio, joka sijaitsee Atlantin valtamerellä. Leveyspiiri 65° 
pohjoista leveyttä kulkee valtion läpi.   

3. Valtion naapurivaltioita ovat Ruotsi, Venäjä ja Norja.  

4. Euroopan yksi vilkkaimmista lentokentistä (Frankfurt) sijaitsee 
tässä valtiossa.  

5. Euroopan suurin järvi, jonka pohjoisrannalla Sortavala sijaitsee.

6. Tällä valtiolla on rantaviivaa sekä Atlantin valtameren että 
Väli meren rannikolla. Valtio on myös lähes kokonaan ylänköä.  

Kun olette mielestänne valmiita, pyytäkää opettajaa tarkistamaan 
vastauksenne. Saatte koodin sekä uuden tehtävän. 

F) Vastuullinen elämäntapa, ympäristömerkit 

Mitä seuraavat merkit tarkoittavat? 

Learning race: ihmiset ja kulttuurit

Learning race: ihmiset ja kulttuurit

Learning race: ihmiset ja kulttuurit
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4. Learning race: teemana jääkausi
PELIN TEHTÄVÄT

A. Ajatuskartan rakentaminen jääkauden käsitteistä
B. Monivalintatehtävä jääkauden käsitteistä
C. Kuva-arvoitus jääkauden muodostumista
D. Aikajanatehtävä jääkauden tapahtumista
E. Aukkotehtävä maankohoamisen seurauksista
F. Karttatehtävä 
G. Aukkotehtävä jääkauden syntymisestä ja muodostumisesta

OHJEET OPETTAJALLE JA PELIN KULKU

Oppilaat jaetaan pienryhmiin. Tavoitteena on saada luokkaan 
asetetun rasian lukko auki. Joukkueiden tehtävänä on selvittää 
koodi, jolla lukko aukeaa. Koodiviidakosta joukkueet poissulke-
vat väärät koodinumerot yksi kerrallaan. Lopuksi jäljelle jää nu-
merot, jotka järjestämällä oikein lukko aukeaa.

Pelin kulku:

1) Käsitteet oikein -> annetaan koodi 22 + monivalintatehtävä

2) Monivalintatehtävä muodostumista -> muodostuu sana 
roskakori, jonka luota löytyy numero 43 ja kirjekuori, jossa 
on seuraava tehtävä + koulun kartta, johon kuvien paikat on 
merkitty. 

3) Kuva-arvoitus -> annetaan koodi 8 + aikajanatehtävä

4) Aikajanatehtävä -> saavat koodin 46 tehtävästä + annetaan 
aukkotehtävä maankohoamisesta

5) Aukkotehtävä maankohoamisesta -> annetaan koodi 3 + 
karttatehtävä

6) Karttatehtävä: oppilaat saavat tehtävästä koodin 15 + annetaan 
aukkotehtävä

7) Aukkotehtävä jääkaudesta -> saavat tehtävästä koodin 25
Jäljelle jäävistä numeroista muodostuu koodi, joka aukaisee 
lukon. Koodiviidakkoon jäävät jäljelle koodit 71, 5, 6. Näistä 
muodostetaan koodilukkoon yhdistelmä oman kekseliäisyyden 
mukaan, esim. 7156, 6571 tai 5716 jne.

Valmistelut ennen peliä

• Tulosta tehtävät.
• Tee ja tulosta koodiviidakkolappu kullekin joukkueelle.
• Valmistele varikko.
• Päätä oppilaiden tukikohtien paikat.
• Hanki lukot, rasia ja palkinto.
• Lue otsikon “Ohjeita ja oikeat vastaukset opettajalle” alta 
   tehtäväkohtaiset valmisteluohjeet.

Säännöt

Koodiviidakkolappu säilytetään joukkueen tukikohdassa. Vain 
yksi joukkueen jäsen tarkistaa koodin opettajalta.

Muistuta oppilaita pelin kulun yhteydessä, että turvamajasta 
voi hakea hätäapua “tenkka poo” -tilanteisiin. Vain yksi jouk-
kueen jäsen kerrallaan voi vierailla turvamajassa, eikä turva-
majasta saa tuoda mitään tukikohtaan. Turvamajassa on ai-
heeseen liittyvää kirjallisuutta, joista tietoa voi hakea kaikkiin 
tehtäviin. 

Puhelimen käyttö tai toisen joukkueen häirintä voi johtaa 
rasiasta löytyvän palkinnon menetykseen.

Tee koodiviidakkolappu siten, että laitat kustakin tehtävästä tu-
levat oikeat vastaukset A4-paperille sekalaiseen järjestykseen. 
Lisää lappuun ne numerot, jotka asetat lukon/lukkojen koodi-
numeroiksi. Kun oppilaat suorittavat tehtäviä, he ruksaavat 
tehtävien vastauskoodit pois. Jäljelle jäävät ne numerot, joista 
lukon koodi muodostuu, kun luvut laittaa oikeaan järjestykseen.  
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PELIN TEHTÄVÄT OPPILAILLE

A) Ajatuskartan rakentaminen jääkauden käsitteistä

Yksi oppilas hakee ryhmälleen omasta muovitaskusta YHDEN käsitteen kerrallaan. Ryhmä rakentaa käsitteistä järkevän ajatus-
kartan. Yläkäsitteet on kirjoitettu isoilla kirjaimilla ja alakäsitteet pienillä kirjaimilla. Opettaja hyväksyy ajatuskartan ja antaa 
seuraavan tehtävän monisteen. 

B) Monivalintatehtävä jääkauden käsitteistä

Monivalintatehtävien oikeat vastaukset muodostavat sanan 
johonkin paikkaan, josta löydätte tämän tehtävän koodin ja 
seuraavan ratkaistavan tehtävän. 

Valitse oikea vastaus:
Pitkä ja kapea, jääkauden aikana syntynyt moreeniselänne,
sisällä usein kalliosydän.
M) Harju
R) Drumliini eli moreeniselänne
O) Hiidenkirnu

Veden täyttämä painauma maankamarassa. Syntyneet manner-
jäätikön raivaamiin painanteisiin.
I) Suppakuoppa
O) Järviallas
S) Hiidenkirnu

Suomen yleisin maalaji. Siinä on sekaisin teräväsärmäisiä suuria 
ja pieniä kivenlohkareita sekä soraa, hiekkaa ja savea.
N) Savi
A) Hiekka
S) Moreeni

Jääkauden jälkeen muinaiselle rantatasanteelle syntynyt, ve-
den paljaaksi huuhtoma kivikko.
K) Pirunpelto
M) Lustosavikko
T) Hiekkakenttä

1.

2.

Learning race: jääkausi

Learning race: jääkausi

Learning race: jääkausi

Mannerjäätikön sisässä virranneiden sulamisvirtojen kuljetta-
masta sorasta ja hiekasta rakentunut, mannerjäätikön perään-
tymisliikkeen suuntainen muodostuma.
L) Reunamuodostuma
A) Pitkittäisharju
P) Drumliini

Jääkauden aikaisen mannerjäätikön kuljettama suuri kiven-
lohkare. Hiidenkivi.
Ä) Hiidenkirnu
K) Siirtolohkare
S) Suppa

Jääkauden aikana virtaavan jään sileäksi hioma laakea kallio, 
jonka pinnassa on jään kulkusuuntaa osoittavia uurteita.
V) Suppa
E) Drumliini
O) Silokallio

Mannerjäätikön reunan perääntymisen pysähtyessä sen eteen 
kasautunut, moreenista, sorasta ja hiekasta muodostunut suuri 
valli (esim. Salpausselät).
R) Reunamuodostuma
T) Pitkittäisharju
O) Drumliini

Harjun sisään jääkauden jälkeen jääneen jäälohkareen sulaessa 
syntynyt, usein veden täyttämä kuoppa.
P) Järviallas
I) Suppa
A) Hiidenkirnu

C) Kuva-arvoitus jääkauden muodostumista

Etsikää koulun pohjapiirrokseen merkityistä paikoista kuvat 
ja tunnistakaa kohteessa oleva jääkauden muodostuma alla oleville viivoille.

3.

4.
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Kuva 2.

Kuva 1. Learning race: jääkausi

Learning race: jääkausi
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Kuva 3.

Kuva 4.

Learning race: jääkausi

Learning race: jääkausi
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D) Aikajanatehtävä jääkauden tapahtumista

Valitkaa tapahtumille oikea järjestys alla olevista vaihtoehdoista. Vanhimman tapahtuman tulee olla listauksessa ensin ja viimei-
simmän viimeisenä. Oikean vastauksen edessä oleva numero on koodi. Kun olette ratkaisseet tehtävän, kertokaa opettajalle oikea 
koodi, ja saatte uuden tehtävän.

22) vuoristoon satanut lumi ei ehtinyt kesän aikana sulaa – ilmasto alkoi viiletä – hiidenkirnut muodostuvat 
     – mammutteja ja villasarvikuonoja vaelteli – maankohoaminen alkoi

46) ilmasto alkoi viiletä – vuoristoon satanut lumi ei ehtinyt kesän aikana sulaa – mammutteja ja villasarvikuonoja vaelteli 
     –   hiidenkirnut muodostuvat – maankohoaminen alkoi

34) hiidenkirnut muodostuvat – ilmasto alkoi viiletä – maankohoaminen alkoi 
      – vuoristoon satanut lumi ei ehtinyt kesän aikana sulaa – mammutteja ja villasarvikuonoja vaelteli

55) ilmasto alkoi viiletä – maankohoaminen alkoi – vuoristoon satanut lumi ei ehtinyt kesän aikana sulaa 
      – mammutteja ja villasarvikuonoja vaelteli – hiidenkirnut muodostuvat

Learning race: jääkausi

Learning race: jääkausi
E) Aukkotehtävä maankohoamisen seurauksista 

Kirjoittakaa viivoille puuttuvat sanat. Näyttäkää opettajalle  oikeat vastaukset ja saatte uuden tehtävän. 
Mikäli ette tiedä  oikeaa vastausta, voi yksi joukkueen jäsen käydä turvamajassa tarkistamassa asiat kirjoista.

Maankohoamisen seuraukset:

Itämeri on ollut vuoroin järvi, vuoroin

Maan kallistuessa monien jokien laskusuunta on

Mäkien ja harjujen rinteillä on

Meren rantaviiva on siirtynyt

F) Karttatehtävä

Mikä numero kartassa on...

harju?   

siirtolohkare?

Näistä muodostuu tämän tehtävän koodi. Kertokaa koodi 
opettajalle, ja saatte uuden tehtävän.

Learning race: jääkausi
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G) Aukkotehtävä jääkauden syntymisestä 
    ja muodostumisesta

Sijoita sana oikeaan kohtaan tarinaa. Sanat löytävät luokan  ulkopuolelta, ja ne tulee hakea yksi kerrallaan.

• Jäätiköitymisen alkamiseen riittää pieni                                          (n. 6 °C). 

• Viimeisin jääkausi alkoi noin 100 000 vuotta sitten, mutta sen aikana on ollut useita lämpimämpiä jaksoja.

• Viimeisin jäätiköityminen sai alkunsa 25 000 vuotta sitten               .

• Jäätä muodostui, kun lumi ei ehtinyt sulaa ja uutta lunta satoi vanhan päälle.

• Jäätikkö oli                                                                 noin 18 000 vuotta sitten. 

• Jäätikkö liukui Skandeilta Suomen ylitse            -suunnassa.

• Liikkuva jää ruhjoi kallioperää ja kuljetti maa-aineksia.

• Jääkausi päättyi, kun ilmasto alkoi lämmetä. Välillä vetäytyminen pysähtyi pitkiksi ajoiksi.

• Jääkausi päättyi noin                     vuotta sitten, jolloin jää oli vuoristojäätiköitä lukuun ottamatta sulanut.

• Mannerjää painoi maanpinnan lommolle. Lommo suoristuu vähitellen, ja tästä syystä maa kohoaa.

• Maa kohoaa nopeimmin               rannikolla.

Ensimmäisen ja viimeisen kohdan perässä olevat numerot muodostavat koodin.

Learning race: jääkausi
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OHJEITA JA OIKEAT VASTAUKSET OPETTAJALLE

A) Ajatuskartan rakentaminen jääkauden käsitteistä 

Leikkaa jokaiselle joukkueelle alla oleva ruudukko paloiksi ja 
aseta kirjekuoreen. Oppilaiden saatua ruudukko valmiiksi käy 
tarkastamassa, onko se oikein. Voit sanoa, montako väärää vas-
tausta ruudukossa on tai vain todeta, onko tehtävä oikein vai 
väärin. KOODI: 22 

JÄÄTIKÖITYMISEN 
SYITÄ

JÄÄTIKÖN 
LAAJENEMINEN

JÄÄTIKÖN 
SULAMINEN

JÄÄKAUDEN 
JÄLKEEN

Maapallolle tuleva
auringonsäteily 
pienenee
  

Jäätiköt laajenevat 
vuoristoista 
alangoille

Ilmasto lämpenee
Maankuori kohoaa 
ylöspäin

Maapallon ilmasto
jäähtyy monta 
astetta

Maankuori painuu 
alaspäin

Harjut 
muodostuvat Merenpinta laskee

Vuoristoon satanut 
lumi ei ehdi sulaa 
kesällä

Merenpinta laskee Merenpinta nousee
Muinaisrantoja 
paljastuu mäkien 
rinteiltä

Paksut 
lumikerrokset 
puristuvat jääksi

Drumliinit 
muodostuvat

Suppakuopat ja 
hiidenkirnut 
muodostuvat

Jokien laskusuunta 
muuttuu

Maan kiertorata 
muuttuu Silokalliot syntyvät

Reunamuodostumat
(Salpausselät) 
syntyvät

Vesieliöiden 
jäänteitä löydetään 
kuivalta maalta

Maan akselin 
kaltevuus muuttuu

Suomen yleisin 
maalaji, moreeni 
syntyy

Kalajoen ja Hailuodon
rantahietikot 
saavat alkunsa

Saimaannorppa jää 
eristyksiin ja kehittyy 
omaksi lajikseen

Learning race: jääkausi
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B) Monivalintatehtävä jääkauden käsitteistä

Anna B-tehtävämoniste oppilaille, kun he ovat ratkaisseet en-
simmäisen tehtävän oikein. Tehtävästä B tulee ratkaisuksi ros-
kakori. Vie siis roskakoriin koodinumero 43 ja anna kullekin 
ryhmälle koulun pohjakartta, johon on merkitty neljä rastipaikkaa.

Pitkä ja kapea, jääkauden aikana syntynyt moreeniselänne, 
sisällä usein kalliosydän.
M. Harju
R. Drumliini eli moreeniselänne
O. Hiidenkirnu

Veden täyttämä painauma maankamarassa. Syntyneet man-
nerjäätikön raivaamiin painanteisiin.
I. Suppakuoppa
O. Järviallas
S. Hiidenkirnu

Suomen yleisin maalaji. Siinä on sekaisin teräväsärmäisiä suu-
ria ja pieniä kivenlohkareita sekä soraa, hiekkaa ja savea.
N. Savi
A. Hiekka
S. Moreeni
Jääkauden jälkeen muinaiselle rantatasanteelle syntynyt, ve-
den paljaaksi huuhtoma kivikko.
K. Pirunpelto
M. Lustosavikko
T. Hiekkakenttä

Mannerjäätikön sisässä virranneiden sulamisvirtojen kuljetta-
masta sorasta ja hiekasta rakentunut, mannerjäätikön perään-
tymisliikkeen suuntainen muodostuma.
L. Reunamuodostuma
A. Pitkittäisharju
P. Drumliini
Jääkauden aikaisen mannerjäätikön kuljettama suuri kiven-
lohkare. Hiidenkivi.
Ä. Hiidenkirnu
K. Siirtolohkare
S. Suppa

Jääkauden aikana virtaavan jään sileäksi hioma laakea kallio, 
jonka pinnassa on jään kulkusuuntaa osoittavia uurteita.
V. Suppa
E. Drumliini
O. Silokallio

Mannerjäätikön reunan perääntymisen pysähtyessä sen eteen 
kasautunut, moreenista, sorasta ja hiekasta muodostunut suuri 
valli. Esim. Salpausselät.
R. Reunamuodostuma
T. Pitkittäisharju
O. Drumliini

Harjun sisään jääkauden jälkeen jääneen jäälohkareen sulaes-
sa syntynyt, usein veden täyttämä kuoppa.
P. Järviallas
I. Suppa
A. Hiidenkirnu

KOODI: 43

C) Kuva-arvoitus jääkauden muodostumista

Vie koulun karttaan merkityille neljälle rastille kuva-arvoituksen 
kuvat.

1. Silokallio  
2. Muinaisranta/Pirunpelto
3. Suppa   
4. Siirtolohkare/Hiidenkivi

Tehtävän ratkaisemisen jälkeen anna oppilaille seuraava 
tehtävä moniste ja koodi 8.  

D. Aikajanatehtävä jääkauden tapahtumista

Koodi: 46
Tehtävän ratkaisun jälkeen anna oppilaille seuraava tehtävä-
moniste.

E. Aukkotehtävä maankohoamisen seurauksista

Maankohoamisen seuraukset:
• Itämeri on ollut vuoroin järvi, vuoroin meri.
• Maan kallistuessa monien jokien laskusuunta on vaihtunut.
• Mäkien ja harjujen rinteillä on muinaisia rantavalleja/
   muinaisrantoja/pirunpeltoja.
• Meren rantaviiva on siirtynyt kauemmaksi.

Koodi on 3. 
Tehtävän ratkaisun jälkeen anna oppilaille seuraava tehtävä-
moniste.

F. Karttatehtävä 

Koodi on 15. 
Tehtävän ratkaisun jälkeen anna oppilaille seuraava tehtävä-
moniste.

Learning race: jääkausi
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G. Aukkotehtävä jääkauden syntymisestä ja muodostumisesta

• Jäätiköitymisen alkamiseen riittää pieni keskilämpötilan lasku (n. 6 °C). 
• Viimeisin jääkausi alkoi noin 100 000 vuotta sitten, mutta sen aikana on ollut useita lämpimämpiä jaksoja.
• Viimeisin jäätiköityminen sai alkunsa 25 000 vuotta sitten Skandien vuoristosta.
• Jäätä muodostui, kun lumi ei ehtinyt sulaa ja uutta lunta satoi vanhan päälle.
• Jäätikkö oli laajimmillaan noin 18 000 vuotta sitten. 
• Jäätikkö liukui Skandeilta Suomen ylitse luode–kaakko-suunnassa.
• Liikkuva jää ruhjoi kallioperää ja kuljetti maa-aineksia.
• Jääkausi päättyi, kun ilmasto alkoi lämmetä. Välillä vetäytyminen pysähtyi pitkiksi ajoiksi.
• Jääkausi päättyi noin 10 000 vuotta sitten, jolloin jää oli vuoristojäätiköitä lukuun ottamatta sulanut.
• Mannerjää painoi maanpinnan lommolle. Lommo suoristuu vähitellen ja tästä syystä maa kohoaa.
• Maa kohoaa nopeimmin Pohjanmaan rannikolla.

Vie erikseen leikatut vastaukset joukkueen numerolla varustettuun kirjekuoreen tai pinoon.

Ensimmäisen ja viimeisen kohdan perässä olevat numerot muodostavat koodin. 

Oppilaat saavat tehtävästä koodin 25.

LUODE–KAAKKO (3) KESKILÄMPÖTILAN LASKU (2)

10 000 (8) POHJANMAAN (5)

SKANDIEN VUORISTOSTA (7) LAAJIMMILLAAN (9)

Learning race: jääkausi
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5. Learning race: maailma ja maapallo (7. lk.)

Tehtävät perustuvat 7. luokan maantiedon Geoidi-kirjaan, mut-
ta ne ovat muutettavissa myös muihin kirjasarjoihin sopiviksi. 
Tehtäviä voidaan suorittaa joko 7. luokan maantiedon kurssin 
alussa kirjaa apuna käyttäen, jolloin ideana on tutustua kir-
jaan ja sen aihealueisiin. Vaihtoehtoisesti tehtävä voidaan tehdä 
kurssin aikana tai lopussa kertaavana tehtävänä.

OHJEET OPETTAJALLE

Pelin idea: Tehtävät ovat pääosin toiminnallisia – osa tehdään 
luokassa, osa eri puolilla koulua. Kun kaikki tehtävät on rat-
kaistu, ryhmä saa selvitettyä koodin, jolla voi avata lukon. Lu-
kon takana laatikossa voi olla esimerkiksi palkinto. Ryhmät 
myös kilpailevat keskenään. 

Tarkoituksena on selvittää tehtäviä pienissä ryhmissä. Apua voi 
saada oppikirjasta tai tabletista, jotka on sijoitettu varikkohuo-
neeseen, jossa saa käydä yksi ryhmän jäsen kerrallaan. Tehtä-
viä suoritetaan eri puolilla koulua. 

Tarkoituksena on suorittaa tehtävä ja tarkistaa se opettajan 
avustuksella. Opettaja antaa numerokoodin, joka viivataan yli 
lapusta, johon on listattu erilaisia kaksinumeroisia koodeja. 
Kun yksi tehtävä on suoritettu, edetään seuraavaan. Edetään 
näin, kunnes kaikki tehtävät on suoritettu. Lopulta lapussa on 
jäljellä esimerkiksi kaksi kaksinumeroista koodia, joilla saa-
daan lukollinen laatikko auki. Laatikosta löytyy jokin opettajan 
keksimä palkinto. Jos koululla ei ole tällaisia lukkoja, voit kek-
siä vastaavan ratkaisun ilman lukkoakin. 

Tarvikkeet: laminoidut ryhmälaput (valtameret, ks. Liite 1.), la-
minoidut tehtävälaput ja -kortit, vastauspaperit, oppikirjoja ja 
tabletit tehtäväpaikoille, koulun pohjapiirroksia, koodilistat eri 
ryhmille, lukot ja laatikot, jotka lukitaan. 

VALMISTELUT ENNEN PELIÄ

• Päätä kotipesän paikka jokaiselle joukkueelle. Kotipesään 
   viedään joukkueiden oma koodimoniste. 
• Valmistele varikko, joka sijaitsee käytävällä tai aulassa. 
   Varikolta voi saada apua tehtävien ratkaisemiseksi 
   oppikirjasta tai netistä tabletin avulla.
• Tulosta tehtävät ja valtamerten nimet.
• Tehtävää 2 varten opettaja kirjoittaa planeettojen nimet 
   lapuille ja asettaa ne kirjekuoreen. Jokaiselle ryhmälle 
   täytyy tehdä oma kuori.
• Tehtävää 3 varten opettajan täytyy hankkia kori ja asettaa
   sinne koulun pohjapiirrustuksia. Opettaja merkitsee niihin
   kirjaimen x ja käy viemässä merkittyihin paikkoihin tehtävän 
   4. Huom! Merkitse kuhunkin pohjapiirrustukseen x eri 
   paikkaan, jotta oppilaat eivät tee tehtävää 4 samassa 
   paikassa. Koriin sijoitetaan myös koodi 45.
• Tehtävää 5 varten opettaja kirjoittaa lapuille pituus- ja 
   leveys piirien sekä pallonpuoliskojen nimet ja asettaa ne 
   kirjekuoriin. Jokaiselle ryhmälle täytyy tehdä oma kuori.

OHJEET OPPILAILLE

Ryhmiin jakautuminen

Jokainen oppilas ottaa yhden laminoidun lapun, jossa on jon-
kun valtameren nimi nimi, ja etsii oman ryhmänsä. Näin muo-
dostuu neljän hengen joukkueita, joissa kilpailu käydään.

TEHTÄVÄT

1. Nimeämistehtävä maanosista ja ilmansuunnista
2. Planeetat järjestykseen
3. Monivalintatehtävä ilmastosta
4. Ilmiö X
5. Pituus- ja leveyspiirien ja pallonpuoliskojen tunnistaminen

Pelin alku

Jokainen joukkue saa opettajalta kirjekuoren, jossa on ensim-
mäinen tehtävä maanosiin ja ilmansuuntiin liittyen. Tarvit-
taessa ryhmä voi käydä etsimässä tietoa varikolla olevasta 
oppikirjasta tai tabletista, yksi oppilas kerrallaan kustakin 
ryhmästä. Kun tehtävämoniste on valmis, yksi ryhmästä käy 
viemässä sen opettajalle tarkistettavaksi. Kun vastaukset ovat 
oikein, opettaja antaa oppilasryhmälle koodin sekä seuraavan 
tehtävän. 
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A.
B.

C.

D.E.

F.

G.

TEHTÄVÄT OPPILAILLE

Tehtävä 1. Nimeämistehtävä maanosista ja ilmansuunnista
Learning race: maailma ja maapallo

A) Nimeä maanosat A-G. 
Käytä tarvittaessa apuna oppikirjaa (s. 12). 

B) Mikä ilmansuunta? 
Ilmansuunnat löytyvät tarvittaessa oppikirjasta s. 17. 

A) Maanosa A on maanosan F   puolella. 

B) Maanosa C on maanosaan B   puolella. 

C) Maanosa A on maanosan B   puolella. 

D) Maanosa D on maanosan C   puolella. 
 

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Kun tehtävämoniste on valmis, yksi ryhmästä käy tarkistuttamassa sen opettajalla. 
Mikäli vastaukset ovat oikein, opettaja antaa koodin sekä ohjeen seuraavaa tehtävää varten.
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Tehtävä 2. Planeetat järjestykseen

Jokainen ryhmän jäsen saa vuorotellen hakea pöydällä sijaitse-
vasta kirjekuoresta YHDEN lapun kerrallaan. Kuhunkin lappuun 
on nimetty yksi planeetta. Huom! Ota laput ryhmän nimellä va-
rustetusta kirjekuoresta. 

Ryhmän tulee järjestellä planeetat oikeaan järjestykseen. Jos 
planeettojen järjestykset eivät muistu mieleen, apua voi hakea 

Tehtävä 4. Ilmiö X

Vieressä on listattu ilmiöön X liittyviä asioita. 
Mikä ilmiö on kyseessä?  

Jos ette saa selvitettyä ilmiötä, yksi ryhmän jäsen voi käydä ha-
kemassa apua varikolta. Opettaja antaa seuraavan koodin, kun 
saatte selvitettyä ilmiön oikein. 

Opettaja tulee tarkistamaan vastauksen, kun ryhmä on valmis. 
Tarkastuksen jälkeen opettaja antaa koodin ja seuraavan teh-
tävän.

Tehtävä 3. Monivalintatehtävä ilmastosta

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin. Oikeat vastaukset muodos-
tavat sanan, josta löydätte koulun pohjapiirrustuksen. Siihen 
on merkitty x, josta löydätte tehtävän koodin ja seuraavan rat-
kaistavan tehtävän. 
 
Kuinka lämmintä Tokiossa on keskimäärin heinäkuussa? 
R) +6 C 
V) +15 C 
K) +25 C 
 
Kuinka paljon Tokiossa sataa keskimäärin joulukuussa? 
A) 120 mm 
O) 45 mm 
I) 180 mm 

Learning race: maailma ja maapallo

Learning race: maailma ja maapallo

Learning race: maailma ja maapallo

varikolta. Opettaja on sijoittanut sinne oppikirjan. Varikolla saa 
käydä yksi jäsen kerrallaan. Jos planeettojen järjestys unohtuu, 
seuraava ryhmän jäsen voi vuorostaan käydä varikolla.

Opettaja tulee tarkistamaan järjestyksen, kun ryhmä on valmis. 
Tarkastuksen jälkeen opettaja antaa koodin ja seuraavan teh-
tävän.

ILMIÖÖN X LIITTYVIÄ ASIOITA: 

 SATEISUUS LISÄÄNTYY 
 TULVAT YLEISTYVÄT 

 PYSYVÄ LUMIPEITE HARVINAISTUU 
 MYRSKYT VOIMISTUVAT 

 ILMASTOVYÖHYKKEET SIIRTYVÄT POHJOISEMMAKSI 
 KASVILLISUUS JA ELÄINLAJISTO MUUTTUVAT 

 TUHOHYÖNTEISTET RUNSASTUVAT 

˚C
30

25

20

15

10

5

0

mm
240

200

160

120

80

40

0

Japani
Tokio

(36 m mpy)
      Keskilämpötila / ˚C
      Sademäärä / mm

˚C
30

25

20

15

10

5

0

mm
120

100

80

60

40

20

0

      Keskilämpötila / ˚C /kk
      Sademäärä / mm /kk

T       H      M      H       T        K      H       E       S        L      M       J 

Seuraava ilmastodiagrammi on 
R) eteläiseltä pallonpuoliskolta 
V) pohjoiselta pallonpuoliskolta 
T) täsmälleen päiväntasaajan kohdalta. 

Käsite ilmasto tarkoittaa 
A) ilmakehän lyhytaikaista tilaa, joka koostuu tuulesta, 
    lämpötilasta, pilvisyydestä ja sademäärästä. 
I) alueen säähavaintojen pitkäaikaista keskiarvoa
E) voimistuneesta kasvihuoneilmiöstä johtuvaa ilmiötä, 
    jonka seurauksena maapallon keskilämpötila kohoaa.   
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0˚

0˚

60˚

30˚

30˚

60˚ Teh
tävä 5. Pituus- ja leveyspiirien

 ja pallon
puoliskojen

 tun
n

istam
in

en

Yksi ryhm
än jäsen käy vuorollaan hakem

assa lapun kirjekuoresta, jossa on jonkun pituus- tai leveyspiirin tai pallonpuoliskon nim
i.

Se sijoitetaan m
aailm

ankartalle oikeaan kohtaan. Tarvittaessa apua saa varikolta.

Kun tehtävä on valm
is, opettaja tarkastaa tehtävän ja antaa viim

eisen koodin, jonka jälkeen oikeat num
erot ovat jäljellä koodiviidakossa. Selvitä opettajalta, onko koodi oikein. 

Learning race: m
aailm

a ja m
aapallo
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VASTAUKSET OPETTAJALLE

Tehtävä 1. Maanosien ja ilmansuuntien nimeäminen

Kopioi jokaiselle ryhmälle maanosamoniste ja jaa ne ryhmille 
pelin aluksi. Opettajan merkistä ryhmät saavat aloittaa tehtä-
vän tekemisen. Tehtävän valmistuttua ryhmän yksi edusta-
ja tulee tarkistamaan vastukset opettajalta. Väärät vastaukset 
mennään korjaamaan ryhmän kanssa. 

1. Nimeä maanosat A–G
A) Pohjois-Amerikka                                  
B) Eurooppa                                                
C) Aasia     
D) Australia ja Oseania     
E) Afrikka 
F) Etelä-Amerikka 
G) Etelämanner eli Antarktis 

 
2.Mikä ilmansuunta?

A) pohjoispuolella 
B) itäpuolella 
C) länsipuolella 
D) kaakkoispuolella?

Oikeasta vastauksesta opettaja antaa koodin 76. Oppilaan ruk-
saavat sen yli koodiviidakkolapustaan. Opettaja antaa myös oh-
jeen seuraavaa tehtävää varten.
    

Tehtävä 2. Planeetat järjestykseen

Ryhmän tulee järjestellä planeetat oikeaan järjestykseen. Jos 
planeettojen järjestykset eivät muistu mieleen, apua voi hakea 
varikolta. Opettaja on sijoittanut sinne oppikirjan.
 
Opettaja tulee tarkistamaan järjestyksen, kun ryhmä on valmis. 
Tarkastuksen jälkeen opettaja antaa koodin ja seuraavan teh-
tävän. 
 
Vastaukset (Geoidi-kirja s. 27):
Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, 
Neptunus 

Koodi oppilaille: 11 

Learning race: maailma ja maapallo

Tehtävä 3. Monivalintatehtävä ilmastosta

Monivalinnan oikeat vastaukset muodostavat sanan, josta löydätte 
tämän tehtävän koodin ja seuraavan ratkaistavan tehtävän. 
 
1. Kuinka lämmintä Tokiossa on keskimäärin heinäkuussa? 
   R) +6 C  V) +15 C  K) +25 C 
 
2. Kuinka paljon Tokiossa sataa keskimäärin joulukuussa? 
    A) 120 mm  O) 45 mm I) 180 mm 

3. Seuraava ilmastodiagrammi on… 
    R) eteläiseltä pallonpuoliskolta 
    V) pohjoiselta pallonpuoliskolta 
    T) täsmälleen päiväntasaajan kohdalta 

4. Käsite ilmasto tarkoittaa 
    A) ilmakehän lyhytaikainen tila, joka koostuu tuulesta, lämpö-
        tilasta, pilvisyydestä ja sademäärästä. 
    I) alueen säähavaintojen pitkäaikainen keskiarvo 
    E)  voimistuneesta kasvihuoneilmiöstä johtuva ilmiö, jonka 
         seurauksena maapallon keskilämpötila kohoaa   

Vastaus: KORI, koodi 45.

Opettaja piilottaa koodin 45 koriin ja laittaa sinne koulun pohja-
piirroksia, joihin on merkitty X. Kartan perusteella ryhmät löy-
tävät seuraavan tehtävän. 

Tehtävä 4. Ilmiö X

Valmistelut: Vie varikolle kirjallisuutta, jossa on asiaan liittyvää 
tietoa. Vastaukset löytyvät Geoidi-kirjan sivulta 49.   

Ilmiö X vastaus: Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa 

Koodi oppilaille: 17 

Tehtävä 5. Pituus- ja leveyspiirien ja pallonpuoliskojen 
tunnistaminen

Yksi ryhmän jäsen käy vuorollaan hakemassa lapun kirjekuo-
resta, jossa on jonkin pituus- tai leveyspiirin tai pallonpuolis-
kon nimi. Se sijoitetaan maailmankartalle oikeaan kohtaan. 
Ryhmä voi käyttää apuna oppikirjaa s. 18.  Opettaja tekee laput 
etukäteen.

Kun tehtävä on valmis, opettaja tarkastaa tehtävän ja antaa 
viimeisen koodin, jonka jälkeen oikeat numerot ovat jäljellä 
koodiviidakossa.  Muodosta luvuista koodi ja kokeile lukkoon, 
onko se oikein. Mikäli pelissä ei käytetä lukkoa, lukujen oikea 
järjestys tulee keksiä. 

Koodi oppilaille: 56 

Koodiviidakosta jäävät ylimääräiseksi luvut 92, 9 ja 3.
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KOODIVIIDAKKO

           5645 
       929
   11 
         76 3
 17 
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ATLANTTI INTIAN VALTAMERI

ATLANTTI INTIAN VALTAMERI

ATLANTTI POHJOINEN JÄÄMERI

ATLANTTI POHJOINEN JÄÄMERI

TYYNIMERI POHJOINEN JÄÄMERI

TYYNIMERI POHJOINEN JÄÄMERI

TYYNIMERI ETELÄINEN JÄÄMERI

TYYNIMERI ETELÄINEN JÄÄMERI

INTIAN VALTAMERI ETELÄINEN JÄÄMERI

INTIAN VALTAMERI ETELÄINEN JÄÄMERI

VÄLIMERI VÄLIMERI

VÄLIMERI VÄLIMERI

LIITTEET
Liite 1. Laminoitavat laput ryhmiin jakautumista varten

Osana tehtävää Learning race: maailma ja maapallo (7.lk)

Lisälaput tarvittaessa


