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Muovipäivä 

 

 

Avainsanat: Muovi, kierrätys, ympäristöystävällisyys 

 

Luokkataso: Yläaste (7-9 lk.) tai esimerkiksi 7-luokan alkuun 

 

Välineet: Paperi, kynä ja kokeelliseen työhön: rasvaton maito, etikka, 

elintarvikeväriä, keitinlevy, lusikka, lämpömittari, mittalasi, dekantterilasi, pipetti, 

muotteja, suojahanskoja roskien keräämiseen, kestokassit roskien keräämiseen 

 

 
      

Tavoitteet 

 
Saada yleistietoa muovista: mitä muovi ylipäänsä on, mihin ja miksi sitä käytetään, miten muovia 

valmistetaan ja mitä ongelmia muovin käytöstä seuraa mm. luonnolle. Oppilaat ymmärtävät, kuinka 

suuri globaali ongelma muovista on luontoon joutuessaan tullut. Oppilaat pääsevät konkreettisesti 

hakemaan tietoa, suunnittelemaan posteria sekä toteuttamaan kokeellista työtä. Oppilaat pääsevät 

myös ryhmäytymään päivän aikana pienryhmätyöskentelyn avulla. 

 

 

Esimerkkitoteutus 

 
Toteutetaan teemapäivä muovista ja ympäristöystävällisyydestä. Päivä toteutetaan 

pistetyöskentelynä, jolloin oppilaat käyvät päivän aikana neljässä eri pisteessä. 

 

Ensimmäinen piste:  

- Mistä nimitys muovi tulee? 

- Muovin historia 

- Millaisia muoveja on ja mitä ominaisuuksia niillä on 

- Missä muoveja käytetään ja kuinka paljon 

 

Toinen piste: 

- Muovin hinnoittelu ja saatavuus 

- Muovin haitat 

- Muovi luonnossa (meret) 

- Kuinka suuri ongelma oikeasti on ja mitä ratkaisuja ongelmaan keksitään 

 

Kolmas piste: 

- Miten muovijätettä voidaan vähentää, kierrättää ja korvata? 

- Esimerkkien tutkiminen sovelluksista, joiden avulla muovia kerätään esimerkiksi meristä 
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Neljäs piste: 

- Muovia maidosta (toiminnallinen työ) 

- Miten ja mistä muovia valmistetaan (oikeasti)? 

 

Viides piste: 

- Ryhmät lähtevät koulun ympäristöön keräämään roskia 

 

 

Taustatietoa opettajalle 

 
Opettajat valvovat ryhmien työskentelyä päivän aikana. Työpisteitä on viisi ja jokaisella 

työskennellään yksi oppitunti. Oppituntien välissä välitunnit normaalisti. 

 

Ensimmäinen työpiste:  

- Oppilaat voivat käyttää kirjallisuutta, lehtiä sekä internetiä tiedon hankintaan (esim. lyhyet 

youtube-videot ja google) 

- Löydetty tieto aiheesta kootaan pienissä ryhmissä posterille, jotka laitetaan päivän päätteeksi 

esille koulun käytäville 

 

Toinen työpiste: 

- Asiantuntija (esim. tutkija) kertoo muovin haitoista ja luonnon tilasta muualla maailmassa 

- Oppilaat voivat käyttää kirjallisuutta, lehtiä sekä internetiä tiedon hankintaan (esim. lyhyet 

youtube-videot ja google) 

- Löydetty tieto aiheesta kootaan pienissä ryhmissä posterille, jotka laitetaan päivän päätteeksi 

esille koulun käytäville 

 

Kolmas työpiste: 

- Asiantuntija (mahdollisuuksien mukaan) esimerkiksi jätekeskuksesta, joka kertoo muovin 

kierrätyksestä ja määristä sekä yleisesti muovin haitasta luonnossa 

- Oppilaat voivat käyttää kirjallisuutta, lehtiä sekä internetiä tiedon hankintaan (esim. lyhyet 

youtube-videot ja google) 

- Löydetty tieto aiheesta kootaan pienissä ryhmissä posterille, jotka laitetaan päivän päätteeksi 

esille koulun käytäville 

 

Neljäs työpiste: 

Muovin valmistus maidosta (maidon proteiinien sakeuttaminen) seuraavien oppilaille tehtyjen 

ohjeiden avulla: 

o Mitataan 10 ml etikkaa mittalasiin ja lisätään siihen pipetillä muutama tippa 

elintarvikeväriä. (Käytössä eri värejä) 

o Mitataan 300ml rasvatonta maitoa kattilaan tai dekantterilasiin 

o Lämmitetään maitoa keitinlevyllä ja seurataan maidon lämpötilaa lämpömittarin 

avulla. 

o Kun maito on 50 asteista keitinlevy sammutetaan ja nosta dekantterilasi pois levyltä 

o Kaadetaan etikka-väriseos lämpimän maidon sekaan ja sekoitetaan lusikalla 

voimakkaasti 

o Kun sakka on muodostunut, se voidaan nostaa dekantterilasista pöydälle ja sitä 

voidaan alkaa muovata esimerkiksi muotin avulla 
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Viides työpiste:  

- Roskien keräysaika on esim. 30-45 min, jonka jälkeen kerätyn roskan määrä punnitaan ja 

muovien osuus roskista määritetään, käytetään suojahanskoja ja kestokasseja 

- Eniten kerännyt ryhmä voittaa palkinnon (esim. elokuvaliput, karkkia) 

- Kerätyt pantti-pullot viedään kauppaan ja oppilaat saavat rahat (esim. luokkaretkeä varten), 

jotka pulloista saadaan 

- Jos roskien seasta löytyy ”arvokkaampaa” materiaalia, kuten kuparia, voidaan määrittää 

”roskan” arvo 

 Oppilaat näkevät konkreettisesti, että roskaa löytyy 

- Posterien viimeistelyä, jos ei ole vielä saanut valmiiksi/roskat loppuu pihalta 

 

 

 

 

 
 

 


