
 

36/53/53/14 on kemian opettajien kanssa yhteystyössä kehitetty

pöytäpakopeli lukion KE1-moduuliin.

Peli on tarkoitettu KE1-moduulin aiheiden kertaamiseen hauskasti ja

motivoivasti, eikä sen tarkoitus ole olla koe tai testi. 

Peli kannustaa ongelmanratkaisutaitojen harjoittamiseen,vuorovaikutteiseen 

ryhmätyöskentelyyn,itsenäiseen tiedonhankintaan ja haastaa jo 

opittujen tietojen ja taitojen käyttämiseen uudenlaisissa tilanteissa. Pelin

tavoitteena on tukea seuraavien KE1-moduulin opetussuunnitelman 

perusteiden tavoitteiden saavuttamista: 

- Opiskelija saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta

kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.

- Opiskelija saa valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen 

keskusteluun ja osaa arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

- Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja

niiden turvallisuudesta arjen valinnoissa.

Näiden lisäksi peli tukee erityisesti seuraavia laaja-alaisen osaamisen 

osa-alueita: 

- vuorovaikutusosaaminen

- monitieteinen ja luova osaaminen

- yhteiskunnallinen osaaminen

Peli on tuotettu luonnontieteen valtakunnallisen kehittämistehtävän

puitteissa.
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Hauskoja pelihetkiä!
ROOM ESCAPE RUNNING RABBIT

Pelin tarkoitus ja tavoitteet
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Ohjeet opettajalle

Tulosta:
Opettajan ohjeet -sivut

1 kpl pelipaketteja

jokaiselle ryhmälle (4-5

pelaajaa)

Pelin valmistelu

Opettaja tekee nämä kohdat ennen peliä, esim jo edellisenä päivänä:

1. Tulosta itsellesi opetttajan ohje ja yksi pdf-pelipaketti jokaiselle ryhmälle

(lataa paketti tästä).

- Tulosta sivut. Vältä koipioimista, ettei materiaali kärsi (esim. labyrintti).

- Jätä sivut irtonaisiksi.

2. Kerää pöydälle luokan keskelle tai eteen (niin, että ne erottuvat muista

välineistä selkeästi) seuraavat välineet ja numeroi ne esimerkiksi

maalarinteippiä apuna käyttäen:

1 upokas

2 keitinlasi

3 suppilo

4 suojalasit

5 keittopullo

6 pipetti

7 petrimalja

8 kolmijalka

9 mittalasi

3. Sekoita järjestys niin, että välineet eivät

ole numerojärjestyksessä

- Numeroiden 1, 3, 4, 6 ja 9 välineet ovat

tehtävän kannalta oleellisia, mutta

numeroiden 2, 5, 7 ja 8 voivat olla myös

muita luokasta löytyviä välineitä, jos

ehdotettuja välineitä ei löydy koulusta.
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Ohjeet opettajalle

4. Lisää laboratoriovälineiden yhteyteen myös saksia ja muistiinpanoihin

käytettävää paperia ja kyniä.

5. Ohjeista opiskelijat, että he tarvitsevat pelissä tietokoneen tai

älypuhelimen nettiyhteydellä sekä pöydälle asetettuja välineitä.

6. Jaa opiskelijat pieniin ( 3-5 ) hengen ryhmiin ja anna jokaiselle

ryhmälle oma tulostettu pelipaketti.

Pelin aloitus

Ohjeista oppilaita kirjautumaan

sivustolle www.autakemiaa.fi

- Kehota, ettö oppilaat aloittavat pelin

katsomalla videon.
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Ohjeet opettajalle

1. Peli ei ole lineaarinen eli tehtävät voi tehdä missä järjestyksessä

tahansa.

2. Jokainen tehtävä koostuu useammasta osasta, joista ensimmäinen osa

löytyy ohjepaketista numeroituna. Muut tehtävään liittyvät elementit ja

vihjeet löytyvät nettisivulta, ja opettajan pöydälle asettamista esineistä.

3. Nettisivuilta löytyviin tehtäviin tarvitaan salasanoja, jotka selviävät

materiaalia tutkimalla. HUOM! Salasana ei ole vielä lopullinen vastaus

tehtävään, vaan lopullinen vastaus löytyy vasta, kun salasanan takaa

löytyvä materiaali aukeaa.

4. Jos pelaajat eivät pääse eteenpäin, opettaja voi antaa vinkkejä, jotka

löytyvät tehtäväkohtaisesti alta.

5. Jokaisesta tehtävästä syötetään vastaus ISOILLA KIRJAIMILLA.

Pelin pelaaminen
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Mitä kotitalouksissa käsitellään huolimattomimmin?1.

2.                              Mikä tarvike?

VINKIT: 

-Löydättekö samoja muotoja kuin varoitusmerkit jostain? 

-Löytäkää merkkien oikeat paikat.

-Kiinnittäkää huomiota merkkien reunoissa oleviin tahroihin. Ne auttavat teitä

ottamaan oikean tiedon.

- Kääntäkää sana toisinpäin

Tehtävän vastaus: ELOHOPEAA

Pöytäpakopeli 
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VINKIT &

VASTAUKSET

VINKIT: 

-Järjestäkää sanat oikein.

-Huomatkaa luokan pöydällä olevat välineet.

-Salasanakoodin järjestys tulee julkaisun listasta. Esine antaa koodiin numeron.

 

Salasana kansioon netissä: 36194

Tehtävän vastaus: KOEPUTKIPIHDIT

3.            Mikä allergioihin käytettävä lääkeaine?

VINKIT: 

- Katsokaa kaikkia kolmea kaavaa.

- Verratkaa sitä oikeaan viivakaavaan.

- Mihin lääkeaineita käytetään?

- Valitkaa se, joka käy allergioiden hoitoon.

Tehtävän vastaus: SETIRITSIINI

4.                         Mikä tärkeä ainesosa?

VINKIT: 

- Minkä värisenä tikkujen alkuaineet palavat?

-Poimikaa kirjaimia raketin ohjeistuksen mukaan.

Tehtävän vastaus: KUPARI

5             Mikä pitoisuus ei toimi kurkkujen säilöntään?

VINKIT: 

- Leikatkaa kurkkupurkit. Muodostuuko niistä labyrintti!

- Etsikää väärä suolapitoituus

Tehtävän vastaus: 4000 PPM

6.              Minkä nimisen tuotteen LD50 arvo on pienin?

VINKIT: 

-Katsokaa kauneusmainosta. Mikä mainittu asia ei sovi kasvoille?

-Selvitä punaisten ainesosien LD50 arvo. 

(salasana nettiin: POLONIUM)

Tehtävän vastaus: KUTRINE


