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LUMATE-lähettiläs: Opetuksen 

toteutuksen tuntisuunnitelma 
 

Tampereen yliopiston Juniversity 

Viivi Kettunen ja Essi Myllyoja 

 

Kohderyhmä: Tunti soveltuu parhaiten 8.-9.-luokkalaisille 

Kesto: 45 min. Keskustelevan ryhmän kanssa aikaa voi varata enemmänkin. 

Aihepiiristä kannattaa keskustella myös myöhemmin ja kannustaa rohkeasti 

kyselemään. Mikäli kaipaatte tukea kysymyksiin vastaamisessa, meihin voi 

tarvittaessa olla yhteydessä sähköpostitse juniversity@tuni.fi. 

Aihe: Luonnontieteiden opiskelu ja merkitys itselle 

Yhteydet oppisisältöihin: Soveltuu hyvin opinto-ohjauksen tunnille. Soveltuu 

myös matematiikan, kemian, fysiikan, biologian ja maantiedon oppitunneille. 

Opetusvälineet ja -materiaalit: Toistolaitteet YouTube-videota varten (kuva ja 

ääni), saksia, T-pulmapelejä valmiiksi tulostettuina (materiaalin lopussa). 

Tavoitteet oppitunnille:  

• Herätellään keskustelua ja kiinnostusta luonnontieteiden ja matematiikan 

opiskelua kohtaan.  

• Oppilas pohtii omaa suhdettaan luonnontieteiden ja matematiikan 

opiskeluun. 

• Oppilas pohtii luonnontieteiden opiskelun merkitystä omien ammatti- ja 

opiskeluhaaveidensa kannalta. 
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Oppitunnin kulku 

Aloitus (5-10 min): 

• Opinto-ohjaaja / Opettaja esittelee tunnin aiheen, toiminnan ja 

tarkoituksen 

• Varmista, että oppilaat tietävät mitä luonnontieteet ovat! (Voit myös 

kysyä niistä ensimmäisenä mieleen tulevia asioita. Ei haittaa, vaikka ne 

olisivat negatiivisia, tällä tunnilla yritetään löytää niihin uusia puolia ja 

motivaatiota.) ”Luontoa, sen ilmiöitä tutkiva, ja niitä selittämään pyrkivä 

tiede.” 

• Jaa oppilaille pareittain T-pulmapeli, joita parin kanssa yritetään ratkaista. 

Jos pulmapelin ratkaisu ei edisty, voi opettaja antaa vihjeitä, jotta 

mahdollisimman moni päätyisi ratkaisuun itse. 

• Pohditaan pulmapelin ratkaisemista: 

o Millaista pulmapelin ratkaiseminen oli? 

o Mitä taitoja ratkaiseminen vaatii? (esim. ongelmanratkaisu, 

geometrinen hahmotuskyky, kärsivällisyys, pitkäjänteisyys) 

o Mistä koulun oppiaineista voisi olla hyötyä ratkaisemisessa? 

o Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, tarkoituksena on 

virittää oppilaita aiheen äärelle. 

LUMATE-lähettiläiden virtuaalivierailu (30 min): 

• Katsotaan video, joka löytyy Juniversityn YouTube-kanavalta nimellä 

”Virtuaalivierailu: LUMATE-lähettiläs”, suora linkki: 

https://youtu.be/6ZiJZJ4bKW4 

Koonti ja lopetus (5-10 min): 

• Pohditaan ja jaetaan yhdessä mietteitä ja kysymyksiä videon aiheista. 

Keskustelua voi herätellä esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: 

o Mitä videosta jäi päällimmäisenä mieleen? 

o Kuinka Viivin ja Essin kertomukset auttoivat hahmottamaan, mihin 

luonnontieteitä voisi tarvita? 

o Mihin juuri sinä tarvitset nyt matematiikkaa, fysiikkaa tai kemiaa? 

o Tuntuuko luonnontieteiden opiskelu nyt merkityksellisemmältä? 

o Miksi kannattaa opiskella myös muita kuin omia 

suosikkioppiaineita? 

o Haluaisitteko kysyä vielä Viiviltä ja Essiltä jotain luonnontieteiden 

opiskeluun liittyen? 

o Mitä vielä haluaisit kysyä? 

https://youtu.be/6ZiJZJ4bKW4
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Toimintatavat oppimistilanteessa ja eriyttäminen: 

Annettu tuntisuunnitelma kysymyksineen on esimerkki oppitunnin 

toteuttamisesta. Keskustelua olisi mielekästä ohjata oppilaita askarruttaviin, 

henkilökohtaisiin mietteisiin luonnontieteiden ja matematiikan opiskelusta sekä 

niiden tarpeesta elämän eri vaiheissa. Aihepiiristä voi teettää myös 

essee/päiväkirja -tyyppisiä tehtävänantoja. 

Oppituntia voi eriyttää esimerkiksi teettämällä T-pulmapelin isommassa 

ryhmässä ja antamalla videon katsomista varten oppilaalle oman tietokoneen ja 

kuulokkeet. 

 

Liite: T-pulmapeli 

Tulosta ja kopioi seuraavalla sivulla olevat palapelin palat. Yhdellä arkilla on palat 

neljään palapeliin. Varmista, että luokassa on käytössä saksia tai ota niitä mukaan. 

Jaa oppilaille monisteet ja sakset. Anna ohjeeksi leikata palat irti ja koota paloista 

iso T-kirjain. Anna oppilaille noin 5-10 minuuttia aikaa tehtävän tekemiseen. 

Käykää yhdessä läpi, miten tämä tehtävä liittyy matematiikkaan geometrian ja 

hahmottamisen kautta.  

 

Tehtävän ratkaisu: 
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