
 

KOLMASLUOKKALAISTEN AJATUKSIA 

VESIRAKETTIEN RAKENTAMISESTA JA 

LEGO-OHJELMOINNISTA 
 

Kristian 

Vesiraketti 

Suunnittelin ensin vesiraketin vartalon. Opin lennättämään raketin. Hauskinta oli katsoa rakettia. 

Legorobotti 

Ensin rakensin ohjeiden mukaan. Opin rakentamaan robotteja. Hauskinta oli ohjata ja ohjelmointi oli hauskaa. 

  

Emilia 

Vesiraketti 

Opin tekemään vesiraketin. Hauskinta oli rakentaa vesiraketti. 

Legorobotti 

Opin rakentamaan legorobotin. Hauskinta oli työskennellä parin kanssa. 

  

Miro 

Vesiraketti 

Viime vuonna minä tein vesiraketin ja se lensi korkealle. Se tehtiin limppari-pullosta ja tekninen oli kivaa. 
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Eemeli 

Vesiraketti 

Tein vesiraketin. Opin tekemään jotain. Hauskinta oli ei mikään. 

Legorobotti 

Tein legorobotin. Opin rakentamaan. Hauskinta oli rakentaminen. 

  

Miko 

Legorobotti 

Ohjelmoin Kristianin kanssa. Opin ohjelmoimaan Roboja. Hauskinta oli ratkaista pulmia. 

  

Kasimir 

Vesiraketti 

Tein vesiraketin. En oppinut mitään. Kivointa oli, että sain sen kotiin. 

  

Legorobotti 

Tein sumorobon. Opin ohjelmoimaan. Hauskinta oli, että opin ohjelmoimaan. 

  

Eemeli 

Vesiraketti 

Opin vaikka mitä. Tein vesiraketin. Se lensi ihan hyvin. Se teki pakkolaskun, mutta ei mennyt rikki, onneksi! 



Legorobotti 

Ei kiehtonut minua. 

  

Mikael 

Vesiraketti 

Viime vuonna teimme vesiraketit. Minä opin mittaamaan paremmin ja opin sahaamaan paremmin. Hauskinta oli ampua 

raketit. 

  

Sakari 

Vesiraketti 

Teimme raketin. Opin, että ei olisi pitänyt! Hauskinta oli laukaisu. 

Legorobotti 

Teimme legorobotin! Opin rakentamaan legoja. Hauskinta oli ohjelmointi! 

  

Anton 

Vesi raketti 

Tein vesiraketin. Opin melkein mittaamaan. Hauskinta oli rakentaa. 

Legorobotti 

Tein legorobotin. Opin legoilla rakentamisen. Hauskinta oli, että kaikki auttoivat toisiaan. 

  

Christian 



Vesiraketti 

Oli hauskaa ampua vesiraketteja. Tein yhden vesiraketin. 

Legorobotti 

Oli hauskaa rakentaa legorobotti. Opin ohjelmoimaan legorobotin. Tein Miron kanssa yhden legorobotin. 

  

Ville 

Vesiraketti 

Tein vesiraketin ja suunnittelin sen. Opin mittaamaan ja teippaamaan. Hauskinta oli laukaista raketti. 

Legorobotti 

Tein sen ihan OK nopeudella ja suunnittelin hyvän sumo-ohjelman robotin ohjelmilla. 

  

Lauri 

Legorobotti 

Hauska rakentaa. Opin legomaan leikkiä. 

  

Emilia 

Vesiraketti 

Tällä lukuvuodella tein ja suunnittelin vesiraketin teknisessä. Teknisessä opin sahaamaan selkäsahalla. Hauskinta tässä 

työssä oli työn tekeminen. 

  

Legorobotti 



Tällä lukuvuodella teimme ja ohjelmoimme legorobotteja. Hauskinta oli ajaa legorobottia. 

  

Kosti 

Vesiraketti 

Suunnittelin vesirakettia. Opin rakentamaan vähän vesirakettia. Hauskinta oli olla kaverin kanssa. 

Legorobotti 

Suunnittelin legorobottia. Opin ohjelmoimaan. Hauskinta oli rakentaminen 

  

Jami 

Vesiraketti ja legorobotti 

Vesiraketti: Tein syksyllä vesiraketin. Oli tylsää. Legorobotti: Tein sen viimevuonna ja se oli ylitylsää. 

  

Remu 

Vesiraketti 

Opin tekemään vesiraketin jotenkin. Hauskinta oli, kun sai laukaista sen. 

Legorobotti 

Tein legorobotin Jamin kanssa. Hauskinta oli sen ohjelmoiminen. 

 


