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Luonnossa oleilu on ihmiselle hyvin tärkeää. Ihminen rentoutuu ja huolet asettuvat
toisenlaiseen mittakaavaan luonnonympäristössä. Mutta tiesitkö, että ulkoleikit ja
mullan kanssa häärääminen voivat myös ehkäistä sairauksia? Mullassa elää
mikrobeja, joiden toiminta auttaa ihmisen immuunipuolustuksen kehittymistä!
Mullassa leikkiminen voi vähentää esimerkiksi astmaa ja allergioita.

Tässä tehtävässä työskennellään mullan
parissa ja tehdään animaatioita!

Mitä tarvitaan:

● Puutarhamultaa ja isoja muoveja
lattian/pöydän suojaamiseen

● Kuvien ja nettivideoiden
katselumahdollisuus

● Muovailuun muovailuvahaa tai savea

● I-padit, joissa on Stop Motion -ohjelma, sekä
padeihin sopivat jalustat

Tehtävän kulku:
Oppilaita odottaa luokan lattialle muovin päälle kasattu iso kasa puutarhamultaa. Oppilaat
asettuvat kasan ympärille piiriin ja saavat kosketella multaan, kuitenkin niin ettei se leviä.
Multa tuo vahvan aistikokemuksen Sitä voi kosketella ja tutkiskella, myös tuoksu on tärkeä.

Multakasan ääressä pohditaan mitä multa on. Mistä se tulee? Mikä mullassa on
elävää/elinvoimaista? Millaista elämää mullassa, sen päällä ja sisällä voi olla? Voidaan myös
pohtia mitä haluttaisiin kasvattaa? Mitä vaaditaan että siinä kasvaa jotain? Entä miten multa
vaikuttaa siihen millainen kasvista tulee?

Mullan syntymistä tarkastellaan
seuraavien videoiden avulla:

Bioturbation - Worms at Work

Worms At Work - 20 Days Time
Lapse Of Vermicomposting.

Oppilaat saavat kertoa huomioitaan
kompostoitumisesta ja opettaja voi
auttaa kysymyksillä.

https://www.youtube.com/watch?v=n3wsUYg3XV0
https://www.youtube.com/watch?v=n9Mnf9ysNSs
https://www.youtube.com/watch?v=n9Mnf9ysNSs


Tehtävänä on suunnitella pienessä ryhmässä tarina, joka mullassa voisi tapahtua.
Kasvaako siinä jotakin, elääkö siinä jokin? Kun ryhmä on saanut idean, he voivat jutellen
suunnitella juonen. Tarinoiden kannattaa olla tarpeeksi yksinkertaisia – varsinkin jos tarkoitus
on saada kuvattua materiaali yhdellä kerralla. Kuvaaminen voidaan improvisoida
yksinkertaisen juonen pohjalta joustavasti.

Animaation tekemisessä käytetään Stop Motion -ohjelmaa, jolla kuvataan yksi kuva
kerrallaan ja kuvien välissä siirretään mullassa olevia otuksia, kasveja, sieniä tms. vähän
kerrallaan. Kuva voi esittää multaa ylhäältä päin tai ikään kuin poikkileikkauksena. Kun
siirtää asioita vain vähän kerrallaan, liikkeestä tulee luonteva ja sujuva. Animaation
nopeutta voidaan säätää valitsemalla, kuinka monta kuvaa näytetään sekunnissa. Ryhmät
voivat katsella välillä siihen asti kuvattua animaatiota saadakseen käsityksen tarinan
etenemisestä.

Myös ääniä voidaan toteuttaa, esimerkiksi seuraavalla kerralla: Mitä maan eliöt juttelevat
tai millaista ääntä ne pitävät? Luokasta löytyvien esineiden ja oman kehon avulla oppilaat
voivat kehittää sopivia ääniä ja harjoitella tekemään ne animaation tahdissa, jotta ääniraita
voidaan tallentaa kerralla. Äänitystä varten voidaan käyttää käytävää, varastoa tai muuta
hiljaista paikkaa.

Tavoitteet:
Tässä tehtävässä opitaan mullan merkityksen kautta elämän kiertokulusta ja systeemisestä
ajattelusta. Tehtävässä harjoitellaan Stop Motion -animaatiotekniikkaa sekä elokuvan
tarinankerrontaa.

Taustatietoa:
Yliopistolehti 25.8.2017: Mullan eliöt pitävät meitä terveenä Mikrobiologit ja lääkärit
tutkivat lapsia, koiria ja hiiriä selvittääkseen, kuinka näkymätön luonto auttaa ihmistä. Miten
maaperäbakteerien terveysvaikutukset syntyvät?

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/mullan-eliot-pitavat-meita-terveena

