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Perustiedot 
● Kiiminkijoen koulu 

● 4CD-luokka, 41 oppilasta 

Kokonaisuuden kuvaus 
Projektin aihepiiri löytyy 4. luokan oppisisällöistä. Pohjoismaat ja Baltia -projektin 

toteutukseen menee aikaa juuri niin kauan kuin haluaa, mutta meillä sen toteutus vei lähes 2 

kk.  

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Oppiaineet 
Ympäristö- ja luonnontieto, äidinkieli, kuvataide, käsityö 

Tavoitteet 
● Ympäristö- ja luonnontieto: Oppia Pohjoismaiden ja Baltian maantieteellinen sijainti, 

pääkaupungit ja tärkeimmät kaupungit sekä merialueet. Oppia keskeiset asiat kustakin 

maasta. Oppia erilaisista tavoista tuottaa energiaa esim. aurinko- ja tuulienergia sekä 

tuulimyllyn tekniikka. 

● Äidinkieli: Oppia etsimään tietoa, kartoittamaan keskeisiä asioita, raportoimaan 

työvaiheita ja  kirjoittamaan vierasperäisiä nimiä oikein. 

● Matematiikka: Suunnitella ja toteuttaa oma pelimerkki Tinkercad-ohjelmalla. 

● Kuvataide: Töiden luonnostelu ja käytettävien materiaalien suunnittelu. Lautapeli-

pohjan toteuttaminen. Tuulimyllyn rakentelu. 

● Käsityö: Osata hyödyntää sekä pehmeitä että kovia käsitöitä Tuulimylly -työssä. Osalla 

lapsista sähköliitännän tekeminen tuulimyllyyn. 

● Laaja-alainen osaaminen: L1 Haetaan ja muodostetaan uutta tietoa.Ongelmalähtöisyys, 

pelillisyys, toiminnalliset työtavat, luova ajattelu ja oivaltaminen. L2 Oppilaita rohkaistaan 
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen esteettisyyttä unohtamatta. L3 Vastuullinen 
teknologia - Teknologian vaikutukset ja ihmisen valinnat esimerkiksi tuulivoiman käytössä. 
L4 Opitaan tarkastelemaan, tulkitsemaan ja tuottamaan monipuolisesti tietoa perinteisissä 
ja digitaalisissa oppimisympäristöissä. L5 Käytännön taidot ja tuottaminen, teknologian 
käyttö tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. L7 Oppilaat osallistuvat toteutettavien 
projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Yhdessä työskentely ja 
demokraattinen toimintamalli. 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Tietokone, iPad, 3D-tulostin 
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Arviointi 
Itsearviointi, vertaisarviointi 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
1. kerta / 2 oppituntia: Pohjoismaiden ja Baltian luonto ja 

asukkaat 
Tarvittavat välineet 

● Ympäristö ja luonnontiedon -oppikirja ja vihko 

● Karttakirja 

● Tietokone 

 

Tavoite 
Virittäytyminen aiheeseen, oman aikaisemman tiedon läpikäyminen, Pohjoismaiden ja Baltian 

maantieteellisen sijainnin oppiminen 

Kuvaus 
Kokonaisuuteen virittäydyttiin katsomalla Postikortteja Pohjolasta sarjan videoita 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/01/07/postikortteja-pohjolasta ja keskustelemalla lasten 

aikasemmasta tiedosta aiheeseen liittyen. Luettiin kirjan kappaleet ja opeteltiin keskeiset 

käsitteet kuten ylänkö, alanko, asukastiheys. 

 

2. kerta / 3 oppituntia: Pohjoismaihin, Baltiaan ja 
merialueihin tutustuminen kartalla 

Tarvittavat välineet 
● Karttakirja 

● Tietokone 

● Ympäristö ja luonnontiedon-oppikirja ja vihko 

● Karttatehtävät 

 

Tavoite 
Tavoitteena oppia Pohjoismaiden ja Baltian keskeinen nimistö (suurimmat kaupungit, 

vuoristot, vuoret,  tärkeimmät saaret, suurimmat järvet, pisin vuono, merialueet) ja paikkojen 

sijainti kartalla. 

Kuvaus 
Tutustuimme ensin oppikirjan avulla maihin ja nimistöön. Jokaisella lapsella oli oma 

karttakirja käytössään. Karttakirjan avulla kävimme läpi mittasuhteita ja etsimme tärkeimpiä 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/01/07/postikortteja-pohjolasta
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paikkoja opettajajohtoisesti. Opettaja pyysi etsimään esim. Ruotsin korkeimman vuoren tai 

Norjan pääkaupungin. Siitä siirryimme pienissä ryhmissä tutkimaan Google earthin avulla, 

miltä maiden pääkaupungeissa näyttää. Karttatehtävien avulla opiskeltiin tärkeimmät paikat 

ja sijainnit. Lisäharjoittelua tehtiin Eurooppa-maantietopelien parissa 

https://online.seterra.com/fi/l/eur, josta löytyy myös Pohjoismaat. 

3. kerta /  2-3 oppituntia: Pohjoismaiden ja Baltian sadut 
Tarvittavat välineet 

● Satukirjoja kotoa omasta kirjahyllystä ja kirjastosta 

 

Tavoite 
Tutustua Pohjoismaiden ja Baltian alueen satuihin ja oppia kirjoittamaan satu, jossa on jokin 

opetus. 

Kuvaus 
Kävimme läpi päällisin puolin kaikki paikalle tuodut kirjat ja lapset saivat kertoa, mitkä sadut 

tai kirjailijat olivat heille tuttuja. Toiveiden mukaan aloitimme tutuimmasta kirjailijasta eli H. C. 

Andersenista ja luimme Pienestä merenneidosta. Samalla katsoimme kuvan patsaasta, joka 

istuu Kööpenhaminan edustalla. Mietimme tarinan opetusta yhdessä. Lapset suunnittelivat 

oman sadun käsitekartan avulla ja kirjoittivat sen vihkoonsa. Opettaja luki ääneen jakson 

aikana useita eri satuja em. maista ja lukutunneilla lapsilla oli mahdollisuus lukea kirjoja itse. 

Baltian maiden kirjailijat ja sadut eivät olleet tuttuja aiemmin, mutta esim. latvialaisen 

kirjailijan Juris Zvirgzdinsin Leijonan ärjy oli lasten mielestä mukavan erilainen. 

 

4. kerta / 8 oppituntia: Lautapeli -ryhmätyö (4 henkilöä) 
yhdestä Pohjoismaasta, Baltian maista tai Itämerestä 

Tarvittavat välineet 
● Kartonki 

● Tussit, värikynät 

● Viivaimet 

● Tietokone tiedonhakua ja pelimerkin suunnittelua varten 

● Dokumenttikamera ja karttapohja 

 

Tavoite 
Oppia tärkeimmät tiedot yhdestä Pohjoismaasta, Baltian maista tai Itämerestä. Toteuttaa 

keskeiset asiat sisältävä lautapeli, jossa on tieto- ja kysymyskortteja.  

Kuvaus 
Virittäydyimme tutustumalla Afrikan tähti -pelin pelilautaan ja sääntöihin. Jokainen ryhmä 

piirsi karttapohjan dokumenttikameran avulla heijastetusta kartasta kartongille ja merkitsi 

siihen tärkeimmät kohteet kartalla. Sen jälkeen pelilauta, säännöt, kortit ja valuutta 

https://online.seterra.com/fi/l/eur
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toteutettiin ryhmissä yhdessä sovitun työnjaon mukaan. Pelilautaa toteutettiin n. 3 x 

kaksoistunnin verran. Tehtäväkortteja toteutettiin Teams-ryhmässä myös äidinkielen tunnilla, 

jolloin oli tiedonhakua. Toteutimme Tinkercad -ohjelmalla jokaiselle oman henkilökohtaisen 

pelimerkin pelaamista varten. Pelimerkissä oli omat nimikirjaimet. Tinkercad-ohjelman 

haltuunotossa ja oman pelimerkin suunnittelussa meni 1 tunti. Tulostimme niitä 

väriryhmittäin jakson aikana. 

 

5. kerta / n. 7-8 oppituntia: Tuulivoimaan ja tuulimyllyjen 
toimintaan tutustuminen ja tuulimyllyn suunnittelu ja 
toteutus yksilö- tai parityönä 

Tarvittavat välineet 
● Kierrätys- ja askartelumateriaalia 

● pienoismoottorit, sähköjohtoa, paristokotelot ym. 

● maalia, värejä, tusseja, kuumaliimaa ym. 

 

Tavoite 
Osata hyödyntää sekä pehmeitä että kovia käsitöitä Tuulimylly -työssä. Osalla lapsista 

sähköliitännän tekeminen tuulimyllyyn. 

Kuvaus 
Tutustuimme lyhyesti erilaisiin tapoihin tuottaa sähköenergiaa ja sitä kautta pääsimme 

myöskin Oulun alueella näkyvästi esillä oleviin nykyaikaisiin tuulimyllyihin. Lapset etsivät 

iPadeilta kuvia erilaisista tuulimyllyistä ja tekivät erilaisia luonnoksia tuulimyllyistä. He 

valitsivat mieleisen idean ja suunnittelivat työssä tarvittavat materiaalit. Materiaalit saattoivat 

työskentelyvaiheiden aikana muuttua, kun lapset tekivät havaintoja, mikä on toimiva 

idea/materiaali ja mikä taas ei.  

Työn tärkeinä osa-alueina olivat suunnittelu (n. 1h), toteutus ja viimeistely (n. 5h), raportointi 

(n. 1h) ja työn esittely (n. 1h). Työn raportointi tehtiin Teams-ryhmään ja esittely kuvattiin ja 

editoitiin iPadeilla. Töistä tehtiin itse- ja vertaisarvioinnit. Aika-arvio työn toteuttamiseen oli 

n.7 tuntia, mutta osalla oppilaista meni enemmän aikaa. 

 

6. kerta / 3 oppituntia: Pelien pelaaminen ja palautteen 
antaminen 

Tarvittavat välineet 
● Pelilaudat, säännöt, kortit, valuutta ja pelimerkit 

 

Tavoite 
Oppia kaikista Pohjoismaista ja Baltian maista sekä Itämerestä keskeiset asiat. 

Asiantuntijaoppilaana oleminen ja muiden opettaminen. 
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Kuvaus 
Käytimme lautapelien pelaamiseen n. 3 oppituntia, jolloin jokaisessa pelissä oli paikalla yksi 

jäsen pelin tekijäryhmästä asiantuntijana. Hän kertoi muille pelisäännöt ja toimi 

pelinjohtajana. Pelaamisen jälkeen jokainen ryhmä antoi palautetta pelistä ja asiantuntijalle 

terveiset opetustilanteesta. Meillä oli käytössä opettajan laatima palautelomake (Liite 1). Pelin 

vaihtuessa myös asiantuntija vaihtui ja näin kaikki pääsivät oppimaan vuorollaan kaikista 

maista.  

 

7. kerta / n. 2 oppituntia: Lautapeli -messut ja Tuulimylly-
näyttely koululla 

Tarvittavat välineet 
● Lautapelit ja tuulimyllyt 

 

Tavoite 
Oppia kertomaan projektin eri työvaiheista muille koulun lapsille ja aikuisille. Lautapelin 

pelaaminen pienissä ryhmissä.  

Kuvaus 
Tuulimylly -näyttelyssä muutamat oppilaat olivat vuorollaan esittelemässä omaa tuulimyllyään 

ja sen toimintaa. Osa oppilaista oli pelaamassa lautapeliä messuilta ajan varanneiden 

luokkien oppilaiden kanssa. Lautapelien pelaamista mainostettiin lähinnä 4. ja 5. luokan 

oppilaille ja heidän opettajilleen.  

 

Reflektio 
Projekti oli laaja ja monelta osin työläs, mutta lapset olivat jaksosta innoissaan ja olisivat 

jaksaneet jatkaa projektia vielä pidempäänkin. Ryhmiin jakauduttiin oman mielenkiinnon 

mukaan ja oli mukava havaita se, että kun oli itse saanut valita oman maan, se myös jaksoi 

motivoida. Tuulimyllyjen tekemiseen olisi voinut upottaa enemmänkin aikaa, mutta 

aikataulusta pidettiin suurinpiirtein kiinni.   

Opettajien oman osaamisen rajallisuus tuli vastaan siinä, kun olisi pitänyt saada aikaiseksi 

vielä oikeasti sähköenergiaa tuottava tuulimylly. Ehkäpä vielä jatkamme työstämistä tulevana 

vuonna ja kehittelemme tuota ideaa eteenpäin. 

Lasten projektitaidot ja arviointitaidot kehittyivät valtavasti jakson aikana, joten kannatti 

puurtaa ja pitää aihetta yllä lähes 2 kuukauden ajan. 
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Kuvia 
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Liite 1. 

Annan palautetta ja arvioin  
Nimi: _________________________ Luokka: ________  

Arvioitava peli: ________________________________  

  

1. Laita rasti arviosi kohdalle.  

   Hienoa   Ihan ok   Hmm…  

  Ulkoasu        

  Peliohjeet        

  Kortit        

  Omaperäisyys        
  

2. Kerro mikä pelissä on onnistunut erityisen hyvin.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________  

3. Mitä pelissä voisi kehittää?  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________  
4. Annan tähtiä  

  
 

Terveiset asiantuntijalle: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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