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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
PINGVIINIEN MATKA  
Ranska, 2005                                         
 
Ohjaaja: Luc Jacquet 
 
Alkuperäinen nimi: La Marche de l’empereur 
 
Kesto: 87 min. 
 
Genre: dokumentti 

Ikäraja: 3 
 
Oppimateriaali tehtävät on suunnattu 
yläkouluun ja lukioon. 
 
Oppimateriaalin teemoja: Keisaripingviini, 
Etelämanner 

 
 
 
SYNOPSIS 
Upeasti kuvattu liikuttava kertomus 
keisaripingviineistä, jotka vaeltavat jopa 200 
km matkan mereltä jäisille ylängöille 
pariutumaan ja lisääntymään. 
Pingviinivanhemmat joutuvat taittamaan 
vaarallisen matkansa meren ja jälkeläisensä 
välillä useaan otteeseen 
kunnes poikanen on riittävän vahva 
vaeltamaan heimonsa mukana merelle. 
Elokuvassa on henkeäsalpaavan kauniita 
kuvia jäätiköltä ja merenalaisesta 
maailmasta.  
 
VINKKEJÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
1. Ennen elokuvaa 
 
a) Tutustukaa Etelämantereen karttaan, sen 
vuodenaikojen vaihteluun ja erityispiirteisiin.  
 
b) Etsikää kartalta elokuvan pingviinien 
pesimisalue Terre Adelie. 
 
 
 
 

 
 
2. Etelämantereen tutkimus 
 

a) Milloin Etelämanner löydettiin?  
 

b) Ketkä tutkimusmatkailijat saavuttivat 
etelänavan ensimmäisinä? Kamppailu 
tästä saavutuksesta on jännittävä ja 
traaginen tarina. Tutustukaa siihen.  
 

c) Millaista tutkimusta Etelämantereella 
nykyään harjoitetaan ja ketkä sitä 
tekevät?  
 

d) Mitä erityistä on Etelämantereen 
hallinnollisessa ja poliittisessa 
tilanteessa? 

 
 
3. Etelämantereen eläimistö 
 
Tutustukaa Antarktiksen eläimistöön esim. 
ryhmätöiden muodossa. Selvittäkää eläinlajit, 
niiden elinalueet, ravinto, lisääntyminen, 
omaan elinympäristöönsä sopeutuminen ja 
niiden nykyinen tilanne ja tulevaisuus 
verrattuna menneisyyteen. 
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4. Eläinten sopeutuminen kylmään 
 
Tutkikaa erilaisia strategioita, joilla eläimet 
selviävät kylmästä; horros, talviuni, 
rasvakerros, verenkierto jne. 
 
 
5. Eläinten lisääntyminen ja jälkeläisten 
huolto 
 
Millä eritavoin eri eläimet pyrkivät 
varmistamaan omien jälkeläistensä ja lajinsa 
säilymisen? Pyrkivätkö ne tuottamaan 
mahdollisimman monia poikasia vai pitämään 
ainokaisistaan mahdollisimman hyvää 
huolta? Vaikuttaako joku strategia muita 
tehokkaammalta? 
 
 
6. Ilmastonmuutos 
 

a) Essee tai keskustelua siitä miten 
ilmastonmuutos vaikuttaa 
Etelämantereeseen ja koko 
maapalloon. Tutustukaa eri teorioihin 
ilmastonmuutoksesta ja sen 
vaikutuksista. Ottakaa huomioon 
myös uusimmat teoriat esim. global 
dimming, joka on hidastanut ilmaston 
lämpenemistä. Millaisia eri teorioita 
maapallon tulevaisuudesta esitetään? 
Miten Etelämanner liittyy näihin ja 
miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
elokuvan pingviinien elämään ja 
tulevaisuuteen. 

 
b) Entä ympäristömyrkyt? Miksi 

elokuvan alkupuolella sanotaan, että 
joka vuosi uros pingviinejä on yhä 
vähemmän? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Eläimet elokuvissa 
 
Pingviinien matka muuttuu dokumentista 
fiktioksi, kun kuvitteelliselle pingviiniperheelle 
annetaan ihmisten äänet, ajatukset ja tunteet. 
Mitä mieltä olet tällaisesta ratkaisusta? Mihin 
ohjaaja pyrkii ratkaisullaan? Miten eläimiä on 
kuvattu elokuvissa ja dokumenteissa ja 
kuinka se on vaikuttanut ihmisten ajatuksiin ja 
käyttäytymiseen? 
 
 
8. Eläinten tunteet 
 

a) Kuinka etologia eli eläinten 
käyttäytymistä tutkiva tiede on eri 
aikoina suhtautunut eläinten tunteisiin 
tai ylipäänsä niiden olemassaoloon? 
Esim. 70-luvulla antropomorfismi eli 
inhimillisten tunteiden siirtäminen 
eläimille oli vakavasti otettavien 
etologien suurin kauhistus. 

b)  Entä filosofit? Descartes vertasi 
eläimiä koneisiin, jotka vinkuvat, jos 
niissä on jotain vikaa. Teoria, jonka 
nimissä suoritettiin erittäin raakoja ja 
turhia eläinkokeita. 

c) Mikä käsitys vaikuttaisi olevan 
nykyään vallalla ja miten aikaisemmat 
oletukset ovat vaikuttaneet eläinten 
asemaan ja oikeuksiin? 

 
 
9. Kartografiaa ja kädentaitoja 
 
Valmistakaa paperimassasta Etelämantereen 
kohokartta. Asetelkaa elokuvan pingviinit 
pesimisalueelle ja vaellukselleen. 
 
 
 

Oppimateriaalin on tehnyt 
FM Mirka Kämäri.  

 
 


