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Meren sininen -elokuvan ohjaaja Alastair Forthergill kuvailee elokuvaa näin: "Meren sininen vie 
katsojan maailmaan, jossa kuvausryhmät eivät ole koskaan aikaisemmin käyneet. Valtamerten 
syvyydet ovat maapallon viimeinen alue, jota ihminen ei ole valloittanut”. Elokuvassa on runsaasti 
upeaa kuvamateriaalia erilaisista mereisistä elinympäristöistä ja merten eliöistä. Elokuva ei ole 
perinteinen luontodokumentti, vaan enemmänkin kuvaileva teos, josta saa varmasti enemmän irti 
perehtymällä aihepiiriin jo etukäteen. 
 
HUOM! Elokuvassa näytetyt saalistuskohtaukset ovat paikoin raakoja, joten oppilaiden kanssa 
kannattaa keskustella ”luonnonlaeista” ennen elokuvan katsomista. 
 
Elokuvan jälkeen on suositeltavaa vierailla Sea Life -merimaailmassa, missä monia elokuvan 
otuksia on nähtävillä. Elokuvan tavoin myös Sea Life -keskuksessa esitellään sekä trooppisia että 
viileitä valtameriä ja niiden erilaista eliöstöä. Vierailun aikana oppilaat saavat lisää meriaiheista 
tietoa opastetauluista ja asiantuntevilta oppailta. Tämä tehtävämoniste löytyy kuvitettuna 
versiona Sea Lifen internetsivuilta www.sealife.fi. 
 
 
 
VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
Vihjeet elokuvan käsittelyyn on jaettu kolmeen osioon: 
 

- Ennen elokuvaa 
- Elokuvan jälkeen 
- Sea Life -vierailun aikana 

 
ENNEN ELOKUVAA 
 
Ennen elokuvaa kannattaa tutustua valtamerten sijaintiin sekä elokuvassa esiintyvään eläimistöön, 
sillä itse elokuva on varsin kuvaileva ilman tarkkoja selostuksia. Tässä muutamia vihjeitä 
aihepiirien käsittelyyn: 
 
 

1. Valtameret 
 
- Selvittäkää karttojen avulla valtamerten nimet ja sijainnit. 
- Kuinka suuri osa maapallon pinta-alasta on merten peitossa? 
- Mistä löytyy valtamerten syvin kohta? 
- Pohtikaa miten meret eri puolilla maailmaa eroavat toisistaan (lämpötila, suolaisuus, 

vuodenaikaiset vaihtelut, ravinteiden määrä, veden väri jne.) 
- Pohtikaa miten Itämeri poikkeaa varsinaisista meristä. 
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2. Eliöt 
 
- Ohessa on listattuna elokuvassa esiintyviä eläimiä. Mitkä eläimistä ovat tuttuja? Etsikää 

kirjoista tai internetistä niiden kuvia ja pohtikaa miten niitä voidaan ryhmitellä eri perustein 
(esim. selkärankaiset/selkärangattomat; linnut/nisäkkäät/kalat/matelijat/äyriäiset/nilviäiset 
jne.) 

 
o albatrossi 
o delfiini 
o hai 
o suula 
o miekkavalas 
o merileijona 
o taskurapu 
o valashai 
o vasarahai 
o koralli 
o rausku 
o meritähti 
o langusti 

 

o jääkarhu 
o keisaripingviini 
o maitovalas 
o harmaavalas 
o paholaisrausku 
o remora 
o merikilpikonna 
o tonnikala 
o sardiini 
o meduusa 
o kalmari 
o merikrotti 
o sinivalas 

 
- Mitä on plankton eli keijusto?  
- Minkälaisia kasveja ja leviä merissä elää? 
- Ottakaa selvää mitä korallit ovat. 

 
 
 
ELOKUVAN JÄLKEEN  
 
Kysymykset kannattaa lukea jo ennen elokuvaa. Tehtäviä voidaan käsitellä joko yhdessä koko 
luokan kanssa tai oppilaat voivat tehdä niitä itsenäisesti. 

 
1. Elokuvassa näytettiin suuria kalaparvia ja niitä saalistavia eläimiä. 

a. Pohdi mitä etuja ja haittoja parvessa elämisestä on kaloille. 
b. Mitä eri eläimiä huomasit saalistamassa kalaparvissa? 
 

2. Monet eläimet olivat tummia selkäpuoleltaan ja vaaleita vatsapuoleltaan (esim. 
miekkavalaat, pingviinit ja jotkut delfiinit). Mitä hyötyä tällaisesta värityksestä voi 
eläimille olla? 

 
3. Mihin vaaraan miekkavalas joutui saalistaessaan merileijonia rantavedessä? 
 
4. Elokuvassa nähdään maailman suurin kala. Mikä se on ja mitä se käyttää 

ravinnokseen? 
 
5. Missä päin maapalloa jääkarhut elävät? Entä pingviinit? 
 
6. Mitä jääkarhut etsivät jään alta? 
 
7. Mikä on nykymaailman suurin eläin? Huomasitko sen elokuvassa? 
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SEA LIFE -VIERAILUN AIKANA (elokuvan jälkeen) 
 
Oheisesta tehtävämonisteesta voidaan valikoida tehtäviä oppilaiden iän ja käytössä olevan ajan 
mukaan. Oppilaat saavat näyttelystä enemmän irti, jos heillä on joitain yksinkertaisia tehtäviä 
mukanaan. Sen sijaan pohdintaa vaativat tehtävät kannattaa tehdä myöhemmin esim. koulussa.  
 

1. Monia elokuvassa nähtyjä eläimiä voit tarkastella läheltä Sea Life -keskuksen 
akvaarioissa. 

 
a. Mitkä seuraavista elokuvassa esiintyneistä eläimistä löysit myös Sea Life -

keskuksen akvaarioista? Vastaa ympyröimällä valitsemasi eläimet vasemmalla 
olevasta luettelosta. 

 
o valashai 

o hai 

o rausku 

o merikilpikonna 

o meduusa 

o delfiini 

o langusti 

o kalmari 

o oravakala 

o meritähti 

o tursas 

o pingviini 

o merivuokko 

o mureena 

 

 

 

 

 

o Polttiaiseläin 

o Piikkinahkainen    SELKÄRANGATON 

o Nilviäinen    ELÄIN 

o Äyriäinen  

 

o Kala  

o Matelija   SELKÄRANKAINEN 

o Lintu      ELÄIN 

o Nisäkäs 
 
b. Mihin eläinryhmiin (oikealla olevat luettelot) valitsemasi eläimet kuuluvat? Yhdistä 

viivoin.  
c. Minkä eläinryhmän/-ryhmien edustajat puuttuvat akvaarioista kokonaan? Pohdi 

miksi. 
 

2. Sea Life -keskuksen akvaariot on sisustettu kuvastamaan kalojen luonnollisia 
elinympäristöjä.   

 
a. Miten erotat toisistaan trooppiset ja viileän veden akvaariot (koskematta veteen!)? 

 
 

 
 
b. Pohdi miksi meduusa-altaissa ei ole ”sisustusta”? 

 
 
 
 

c. Suurin osa akvaarioiden koralleista on jäljitelmiä. Mistä altaista löydät aitoa, elävää 
korallia (kerro altaan numero tai mitä kaloja altaassa elää)? 
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3. Luonnossa lähes kaikki eläimet ovat jonkun toisen ruokaa. Elokuvassa nähtiin 

kuinka mm. hait saalistivat kalaparvissa. 
 

a. Miksi hait eivät akvaarioissa yleensä syö muita kaloja? 
 
 
 
 

b. Selvitä mitä ruokaa haille syötetään. 
 
 
 
 

c. Selvitä mitkä Sea Lifen eläimet saavat elävää ruokaa. Pohdi miksi. 
 
 
 
 

 
4. Monilla merenelävillä on keinonsa välttää joutumasta toisten saaliiksi. Alla on lista 

erilaisista  puolustautumiskeinoista ja -rakenteista.  
 

o Naamioituminen lehdiksi tai risuiksi. _______________________________ 

o Värin vaihtaminen ympäristön mukaan.  _______________________________ 

o Myrkkypistin  __________________________________________ 

o Valesilmät  __________________________________________ 

o Suojaava kuori  __________________________________________ 

o Terävät piikit  __________________________________________ 

o Pullistuminen  __________________________________________ 

 

 
a. Etsi akvaarioista mahdollisimman moneen kohtaan lajiesimerkki.  
 
 
b. Mitä hyötyä on valesilmistä? 

 
 

 
 

c. Keksitkö muita merieläinten puolustautumiskeinoja? 
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