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Teknoluokkaprojekti 
 

Projektin nimi: Lautapeliprojekti 

Tekijä(t): Rajakylän koulu, teknoluokka 4A, Arto Hietapelto 

Luokka-aste: 4 

 

Integroidut oppiaineet/oppimiskokonaisuudet: 
Käsityö (3D-suunnittelu ja -tulostus), ympäristöoppi (maantieto: Pohjoismaat ja Baltian valtiot), äidinkieli 

(kirjoittaminen ja mainoksen tekeminen), kuvataide (kuvaaminen ja askartelu/maalaaminen), musiikki 

(mainosvideon musiikki), matematiikka (ohjelmointi ja pelin ideointi/säännöt) ja tvt-taidot (tekstinkäsittely, 

video-ohjelmat, ohjelmointi) 

 

Projektissa käytetyt välineet ja materiaalit: 
Askartelumateriaaleja ja -välineitä pelilautoja varten, maaleja, 3D-tulostin, Microbit-mikrokontrollerit sekä 

tietokoneet ja tablet-laite tai älypuhelin. 

 

Toteutus (esim. tehtävänanto, ohjeet oppilaille, dokumentointi): 
1. Ympäristöopissa tutustutaan Pohjoismaihin ja Baltian valtioihin 

2. Tehdään ryhmäjako (4-5 oppilasta/ryhmä) ja jokainen ryhmä valitsee yhden valtion, johon perehtyy 

tarkemmin 

3. Tutustutaan erilaisiin lautapeleihin (pelilauta, pelin idea ja säännöt, materiaalit, paketin sisältö jne.) ja 

suunnitellaan, millainen peli voitaisiin tehdä ryhmän valtioon liittyen 

4. Suunnitellaan ryhmän pelin perusidea ja tehdään lista tarvittavista materiaaleista, tarvikkeista ja välineistä 

sekä työvaiheista 

6. Jaetaan tehtävät ja valmistetaan pelilauta, säännöt ja muut tarvittavat pelin osat 

7. Pelissä käytetään pelimerkkeinä edellisenä vuonna valmistettuja 3D-tulostettuja hahmoja. Lisäksi ryhmä 

voi halutessaan suunnitella TinkerCadilla ja 3D-tulostaa lisäosia peliinsä. 

8. Jokaisessa pelissä on lisäksi suunniteltava jokin osa (esimerkiksi arpakuutio) joka toteutetaan 

hyödyntämällä Microbit-mikrokontrolleria. 

9. Testipelataan omalla ryhmällä peliä ja tehdään tarvittavat korjaukset ja muutokset. Tulostetaan säännöt 

sekä itse suunniteltu palautelomake. 

10. Testipelataan toisen ryhmän peliä ja täytetään palautelomake. 

11. Viimeistellään ryhmän lautapeli saadun palautteen perusteella. 

12. Suunnitellaan, kuvataan ja editoidaan mainosvideo pelistä hyödyntämällä greenscreeniä, musiikin 

tunnilla ipadilla tehtyä taustamusiikkia sekä iMovie-ohjelmaa. 

13. Pelataan toisten tekemiä lautapelejä ja katsotaan ryhmien mainosvideot. 

14. Arvioidaan omaa, oman ryhmän ja muiden ryhmien onnistumista ja osaamista. 

15. Käydään yhdessä läpi arvioinnin tulokset ja otetaan niistä oppia seuraavia projekteja varten. 
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Arviointi: 
- Jatkuvaa arviointia opettajan ja oman ryhmän toimesta (työskentelytaidot, projektin eteneminen) 

- Toisten ryhmien väliarviointi (paperinen palautelomake) 

- Itsearviointi ja oman ryhmän arviointi Qridissä (lopputulos [lautapeli ja mainosvideo], ryhmätyötaidot, 

omasta valtiosta oppiminen ja videon kuvaaminen ja editointi) 

- Muiden ryhmien arviointi Qridissä (lopputulos [lautapeli ja mainosvideo], ryhmätyötaidot, 

plussaa/kehitettävää)  

- Palautetta projektista Qridin kautta (parasta/kehitettävää) 

 

Linkki blogiin (jos tuotos on dokumentoitu sinne): 

https://rajakylatekno.wordpress.com/2019/02/12/pohjoismaat-ja-baltian-valtiot-lautapeleina/ 

 

Esimerkkivalokuvat projektista:  
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