
Uniprojekti, 8lk 
 
Tavoitteet 
 
Matematiikka 

 Oppilas ymmärtää suhteen käsitteen ja osaa hyödyntää sitä eri tilanteissa 
 Oppilas ymmärtää suoraan ja kääntäen verrannollisuuden käsitteet ja hyödyntää 

niitä eri tilanteissa. 
 Oppilas osaa muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälön. 

 
Terveystieto 

 Oppilas ymmärtää arkirytmin, unen ja levon terveyttä tukevana ja vastaavasti niiden 
puutteen terveyttä vaarantavana tekijänä 

 Oppilas opettelee terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja 
taitojen soveltamista, aiheina arkirytmi, uni ja lepo 

 Oppilas osaa arvioida omia terveystaitojaan ja tottumuksiaan säännölliseen 
arkirytmiin, uneen ja lepoon liittyen 

 Oppilas osaa kuvata ja opettelee arvioimaan kriittisesti elämäntapoihin, kuten 
uneen ja lepoon liittyviä ilmiöitä, tietolähteitä, eettisiä kysymyksiä, valintoja ja niiden 
seurauksia, arvoja ja arvostuksia. 

 Oppilas pohtii omaan elämään liittyviä terveyden ja hyvinvoinnin arvoja ja normeja 
arkirytmin, unen ja levon kautta 

 
Projektin tarkoitus 
Unitutkimuksen suunnittelu, toteutus ja esittely: Seurataan omaa nukkumista ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä viikon ajan. Poimitaan eri uneen liittyviä suureita ja tarkastellaan niiden 
suhteita toisiinsa. Tehdään päätelmiä eri suureiden riippuvuuksista. 
 
Projektituotokset 

 Henkilökohtainen väliraportti Classroomiin (terveystiedon osuus) 
 Ryhmän Padlet-päiväkirja työskentelyprosessista 
 Ryhmän vapaavalintainen lopputuotos (PowerPoint, posteri, Prezi, raportti,…) 
 Ryhmän projektin esittelyvideo 

 
Matematiikka 

1. Tutustutte kahdella oppitunnilla käsitteisiin suhde ja osuus, verranto, suoraan 
verrannollisuus ja kääntäen verrannollisuus. 

2. Kirjatkaa omin sanoin selitys käsitteille suhde, verranto, suoraan verrannollisuus ja 
kääntäen verrannollisuus. 

3. Selvittäkää ja kirjatkaa ylös, mitä tarkoittaa käsite suure. 
4. Valitkaa kaksi uneen ja/tai arkirytmiin liittyvää suuretta, joita tutkitte. 
5. Tutkikaa jokaisen ryhmäläistenne vastausten perusteella, ovatko tarkastelemanne 

suureet suoraan tai kääntäen verrannollisia keskenään.  
6. Kirjatkaa ylös, miten vastauksia tulisi muuttaa niin, että suureet ovat  

o suoraan verrannollisia? 
o kääntäen verrannollisia? 

7. Onko mahdollista, että tutkimanne suureet olisivat oikeassa elämässä suoraan tai 
kääntäen verrannollisia? Perustele. 



8. Piirtäkää Excelillä, GeoGebralla tai käsin kuvaaja tutkimistanne suureista niin, että 
toinen suure on x-akselilla ja toinen y-akselilla (yhden viikon arvot). Toistakaa 
jokaisen ryhmäläisen keräämillä aineistoilla. 

9. Hakekaa tietoa, millaiset kuvaajat tulevat suoraan verrannollisille suureille sekä 
kääntäen verrannollisille suureille. Verratkaa omia kuvaajianne näihin malleihin. 

10. Tehkää vastaavat tarkastelut (kohdat 4-8) jollekin toiselle suureparille.  
11. Ideoikaa jokin uneen/vireyteen liittyvä suoraan verrannollinen ja toinen kääntäen 

verrannollinen suurepari. 
 
Video-ohje (kesto max 3 min) 

 Kuvaa video hyödyntäen iPadin iMovie-sovellusta. 
 Video on vapaamuotoinen, mutta siinä tulee käydä ilmi: 

o Ketä tiimiin kuuluu? 
o Mitä tutkitte eli mikä on tutkimuskysymyksenne? 
o Millaisin menetelmin tutkitte? 
o Mitä tuloksia ja johtopäätöksiä tutkimuksestanne ilmeni? 
o Mitä opitte projektin aikana (terkka/matikka/muut taidot)? 

 Voitte kuvata sekä tuotostanne iPadin näytöltä että omaa tiimiänne esittelemässä 
tuotosta. Musiikkia, kuvia ja tekstiä saa lisätä mukaan, mutta tekijänoikeuden on 
huomioitava! 

 


