Etsi pari

Tavoite
Tavoitteena on kertoa tupakan sisältämistä ainesosista ja niiden muista käyttötarkoituksista
sekä lisätä ymmärrystä tupakan sisältämien aineiden aiheuttamista haitoista. Parin etsintä
tehtävän avulla havainnollistetaan mitä kaikkea ainesosia tupakka sisältää, missä yhteyksissä
niitä käytetään ja mitä mahdollisia haittoja ne aiheuttavat ihmiselle ja ympäristölle. Tavoitteena
on vähän järkyttää, herättää ajatuksia ja saada ajattelemaan haittavaikutuksia muusta kuin
omasta näkökulmasta.

Kohderyhmä†ja†ryhmän koko
Osallistujia 18, mieluiten parillinen määrä (jos osallistujia vähemmän tulee osa sanoista ja
kuvista poistaa).

Ajankäyttö
Käytettävissä olevan ajan mukaan. Periaatteessa aikaa annetaan niin paljon kuin tehtävän
tekeminen vaatii.

Esivalmistelut, tarvikkeet, tilat, välineet
Luokkahuone, jossa vapaata tilaa.
Paperia, johon on kirjoitettu aineiden nimiä ja tulostettu niistä kuvia.
Tulostetaan kahdeksan eri ainetta paperille ja niille vastaavat kuvat. Jokaiselle osallistujalle
jaetaan yksi paperi, jossa on joko kuva tai aine. (Kuvat ja aineet: liite 1)

Tehtävänanto ja työskentelyohjeet
Opiskelijoiden tehtävänä on etsiä ainetta vastaava kuva ja samalla miettiä aineiden vaikutuksia
niin ihmiseen kuin ympäristöön. Tehtävässä on tärkeää pystyä keskustelemaan ja miettiä
kyseisten aineiden muita käyttötarkoituksia. Tehtävässä on tarkoituksella niin tuttuja kuin
täysin tuntemattomia aineita, jotta ne herättäisivät ajatuksia ja keskustelua. Kun osallistujat
ovat omasta mielestään löytäneet oikean parin he menevät takaisin riviin parinsa kanssa.
Kuvaparien löydyttyä käydään yhdessä läpi kyseiset aineet ja kuvat sekä korjataan mahdolliset
virheet. Purku aloitetaan jommastakummasta päästä kysymällä ensimmäisen parin kuva ja
aineyhdistelmä.
Jos kuva ja aine ovat oikein, kysytään millaisia tunteita pari herätti, oliko yhdistäminen vaikeaa
ym.. Jos taas pari on väärin, kysellään perusteluja miksi he valitsivat toisensa ja onko heillä
tietoa kyseisestä aineesta. Sen jälkeen mietitään yhdessä koko ryhmän kanssa mikä voisi olla
mahdollinen oikea pari ja millä perusteella. Oikean parin löydyttyä, parit vaihtavat paikkoja ja
siirrytään seuraavaan pariin.
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Muuta huomioitavaa

Liite + sana-kuva -parit
Arsenikki – Kuollut rotta
Skatoli – Kasa ulostetta
Syanidi – Myrkky ja auswitch
Ammoniakki – Virtsaa
Terva – Tervakeuhkot ja tervaiset hampaat
Kadmium – Raskasmetalli, syöpä
Metanoli – Lasinpesuneste
Rikkivety – Mätänemisen haju (mätä kananmuna)
DDT – Ympäristömyrkky, täystuho
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