ELÄINPUISTO-BINGO
3.-4. LK / OPETTAJALLE
Eläinpuisto-bingossa oppilas oppii ja kertaa
ekologiaan liittyviä käsitteitä eläinpuiston eläinten
kautta. Lisäksi tehtävä harjaannuttaa tiedon
soveltamisen taitoja.
Tehtävä voidaan toteuttaa yksilö- tai pienryhmätyöskentelynä itsenäisesti eläinpuistossa kierrellen.
bingoruudukoita, kyniä
(älypuhelin mobiiliopasteita varten)
1

2

Eläinpuisto-bingossa oppilaat sijoittavat annetut
käsitteet haluamallaan tavalla tyhjään bingoruudukkoon (yksi sana/ruutu). Tehtävänä on kierrellä
eläinpuistossa ja etsiä eläinlajeja, jotka edustavat
bingoruudukkoon sijoitettavia käsitteitä. Sopivan
eläimen löydyttyä kirjoitetaan se oikeaan ruutuun ja
ruudun päälle piirretään rasti. Kutakin eläinlajia saa
käyttää vain yhdessä ruudussa. Tavoitteena on
muodostaa neljän rastitetun ruudun suoria pystyyn,
vaakaan tai vinottain. Ennen kierrokselle lähtemistä on
hyvä varmistaa, että kaikki ymmärtävät käsitteiden
merkitykset.
Kierroksen jälkeen tarkistetaan oikeat vastaukset.
Opettajan on hyvä luetella useampia käsitteisiin
sopivia eläimiä, jotta oppilaat saavat kattavan kuvan
erilaisista eläinryhmistä ja eläinten ominaisuuksista.

Tehtävän ratkaisu:

jättiläispanda,
pikkupanda, vesikko,
kiljuhanhi, visentti,
takini, lumileopardi,
tunturipöllö

vesikko, sinisorsa,
mandariinisorsa,
kiljuhanhi, merihanhi,
metsähanhi,
valkoposkihanhi, tavi,
kanadanhanhi,
laulujoutsen,
sammakko,
rupikonna, majava,
saukko

huuhkaja, maakotka,
sinisorsa,
mandariinisorsa,
kiljuhanhi, merihanhi,
metsähanhi,
valkoposkihanhi, tavi,
kanadanhanhi,
laulujoutsen, kurki,
korppi, peltopyy,
fasaani, kultafasaani,
lapinpöllö, lehtopöllö,
tunturipöllö, viirupöllö

jättiläispanda,
pikkupanda, kettu,
ruskeakarhu, susi,
maakotka, huuhkaja,
kärppä, hirvi,
mandariinisorsa,
(kiljuhanhi),
#ahtarizoo #snowpanda #belikepanda

merihanhi,
metsähanhi, tavi,
laulujoutsen, kurki,
kyy, korppi, peltopyy,
fasaani, kultafasaani,
ilves, lapinpöllö,
lehtopöllö,
tunturipöllö, viirupöllö,
villisika, saukko, takini,
lumileopardi, ahma

(k=kaikkiruokainen)
jättiläispanda,
pikkupanda (k), kettu
(k), valkohäntäpeura,
ruskeakarhu (k),
mäyrä (k), hirvi,
kiljuhanhi,
mandariinisorsa,
merihanhi,
metsähanhi,
valkoposkihanhi,
kanadanhanhi,
laulujoutsen, kurki (k),
rupikonnan nuijapäät,
metsämyyrä, korppi
(k), peltopyy, fasaani,
kultafasaani,
kanadanmajava,
villisika (k), poro,
visentti, metsäpeura,
takini, täpläkauris,
metsäkauris

kärppä, näätä, mäyrä
(k), kurki (k),
sammakko,
rupikonna, kyy, korppi
(k), peltopyyn
poikaset, fasaani,
kultafasaani, ilves,
lapinpöllö, lehtopöllö,
tunturipöllö, viirupöllö,
villisika (k), saukko,
lumileopardi, ahma

valkohäntäpeura,
hirvi, villisika, poro,
visentti, metsäpeura,
takini, täpläkauris,
metsäkauris

valkohäntäpeura,
susi, (mäyrä),
(kanadanmajava),
(ilves), villisika, poro,
visentti, metsäpeura,
takini, täpläkauris,
metsäkauris

ruskeakarhu, mäyrä

pikkupanda, kettu,
valkohäntäpeura,
huuhkaja, susi, vesikko,
kärppä, näätä, mäyrä, hirvi,
rupikonna, metsämyyrä,
majava, ilves, lapinpöllö,
lehtopöllö, viirupöllö,
villisika, saukko, ahma,
metsäkauris

kettu, kärppä, mäyrä,
sinisorsa, kanadanhanhi,
korppi, fasaani, tunturipöllö

jättiläispanda, pikkupanda,
kettu, valkohäntäpeura,
huuhkaja, susi, maakotka,
vesikko, kärppä, näätä,
hirvi, sinisorsa,
metsämyyrä, korppi,
peltopyy, fasaani, ilves,
lapinpöllö, lehtopöllö,
tunturipöllö, viirupöllö,
villisika, poro, visentti,
saukko, metsäpeura, takini,
lumileopardi, ahma,
täpläkauris, metsäkauris,
kultafasaani

sammakko,
rupikonna, kyy
maakotka, ilves

(k=kaikkiruokainen)
pikkupanda (k), kettu
(k), ruskeakarhu (k),
huuhkaja, susi,
maakotka, vesikko,

metsämyyrä, majava

ilves, lumileopardi

