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Perustiedot 
● Länsituulen koulu 

● 7. luokat (n. 100 oppilasta) 

Kokonaisuuden kuvaus 
Perehdytään viihtyvyyteen ja tutkitaan rakennettua ympäristöä. Opitaan näkemään hyvää 
ympärillämme ja arvostamaan koulua rakennuksena. Opitaan suunnittelun- ja 
muotoilukasvatuksen perusteita. Työskennellään ryhmissä ja hyödynnetään omia 
vahvuuksia ja opittuja taitoja. 

Millainen olisi unelmien koulu? Miten sen voisi suunnitella sellaiseksi, että se palvelisi 
myös lähiympäristön eri-ikäisiä asukkaita lähiliikuntapaikkana? Mikä tekisi koulun 
sisätilasta viihtyisän? Mitä kaipaisit koulun pihalle? 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Oppiaineet 
Käsityö, Kuvataide 

Tavoitteet 
● Oppiaine: Käsityö  

o T1 Vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, 
kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön. 

o T2 Ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja 

sen dokumentointi. 

o T3 Opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä 

käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin. 

● Oppiaine: Kuvataide 
o S1 Omat kuvakulttuurit: Tehdään kuvia havainnon, kokemusten ja mielikuvien 

pohjalta. Hyväksytään oma ja toisen työ sekä arvostetaan omaperäisyyttä. 

o S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Tutustutaan esineen elinkaareen, muotoiluun ja 

toimivuuteen ja käyttöesineen suunnitteluun. 

o T3 Kannustetaan oppilasta suunnittelemaan työ, kokeilemaan ennakkoluulottomasti 

ja huomaamaan, että myös erehtyminen on oppimista. 

 

● Laaja-alainen osaaminen: 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen: 

Tutkivan ja luovan työskentelyotteen sekä yhdessä tekemisen kautta pohditaan asioita 

eri näkökulmista. Haetaan ja muodostetaan uutta tietoa. Ongelmalähtöisyys, 

pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat edistävät 

oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu:  
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Oppilaita rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen esteettisyyttä 

unohtamatta. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: 

Vastuullinen teknologia - Teknologian vaikutukset ja ihmisen valinnat. 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: 

Käytännön taidot ja tuottaminen. Teknologian käyttö tutkivassa ja luovassa 

työskentelyssä. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: 

Oppilaat osallistuvat toteutettavien projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

arviointiin. Yhdessä työskentely ja demokraattinen toimintamalli. 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
IPadit, oppilaiden puhelimet ja omat kotitietokoneet 

 

Arviointi 
Työskentelyä arvioidaan jatkuvan arvioinnin periaatteella. Jokainen oppilas valokuvaa  ja 
tekee dokumentointia työskentelystään. Oppilaat täyttävät aina tunnin lopuksi 
itsearviointilomakkeen. Lisäksi oppilaat antavat toisilleen vertaisarviointia/palautetta 
työskentelystä. Projektin aikana arvioidaan yhteistyötaitoja,  teknologian soveltamista, 
ongelmanratkaisutaitoja ja innovatiivisuutta. 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
● 1 oppitunti: Lämmittelyä ja irroittelua 

Tarvittavat välineet 
● Puhelin/ paperia ja kyniä 

● A3 väripapereita, aikakauslehtiä, sakset, liimaa 

 

Tavoite 
Tunnin tavoitteena on saada oppilaat lämmiteltyä aiheeseen ja pääsemään suunnittelussa 

irroitteluvaiheeseen. Oppilaat saadaan ryhmäytettyä ja työskentelemään ryhmässä. 

Kuvaus 
Valokuvaaminen: 

● Tunnin alussa keskustellaan siitä millaisia erilaisia materiaaleja on ja miten 

yksityiskohtia/materiaaleja kannattaa valokuvata. 

● Oppilaat ohjeistetaan tehtävään. Lähdetään valokuvaamaan koulua ja lähiympäristöä. 

Etsien erilaisia pintoja ja yksityiskohtia. Kirjataan ylös omia ajatuksia pinnoista, 

materiaaleista ja väreistä. (Hyödynnetään opettajan tehtävämonistetta). 

 

Kuvakollaasi itselle mieleisistä väreistä/ esineistä ja muodoista: 
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● Tee kuvakollaasi koulun pihaan sopivista kuvista, väreistä ja muodoista. Leikkaa 

lehdistä kuvia ja liitä ne A3 paperille 

 

Hullu - Hyvä - Huono idea: 

● Tee pikaisia luonnoksia paperille tekniikalla: hullu - hyvä - huono idea. Eli piirrä koulun 

pihaan, jokin hullu idea, hyvä idea ja huono idea.  

● Ideat esitellään koko luokalle. Tässä vaiheessa voi varastaa/parastaa toisten ideoista. 

Annetaan palautetta ideoista. 

 

● 2 oppitunti: Luonnostelua 
Tarvittavat välineet 

● Piirustuspaperia, kyniä, sakset, liimaa 

● Timantit palautteita varten 

● Legoja, silkkipaperia (valokuvaukseen) 

● paperia, kartonkia, kierrätysmateriaaleja, askartelumateriaaleja 

 

Tavoite 
Tunnin aikana on tavoitteena irroitella ja syventää suunnittelua.  

Perehtyä 3D-luonnosteluun ja rakenteluun. 

 

Kuvaus 
 

Villi 8 suunnittelutehtävä:   

● Taittele A4 kokoinen tyhjä paperi kolme kertaa puoleksi. Niin, että paperissa on lopuksi 

8 yhtä suurta pintaa. Paperi pidetään koko tehtävän ajan vihkomaisena nippuna, siten, 

että kerrallaan on yksi tyhjä ruutu näkyvissä. Piirrä sen jälkeen uusia ideoita ja 

ratkaisuja suunnittelutyöhösi ruutuihin, yksi ruutu kerrallaan. Yhdelle idealle (yhdelle 

ruudulle) on aikaa yksi minuutti. Laita puhelimesta ajanottokello käyntiin aloittaessasi. 

Anna ajatusten lentää, ideoissa ei ole oikeaa eikä väärää ratkaisua. Työskentele niin 

kauan, että sinulla on paperilla 8 eri luonnosta/ideaa. 

Timanttipalaute: 

● Tässä vaiheessa kokoa ideasi ja mieti mihin suuntaan jatkat suunnittelua. Näytä 

ideoitasi kavereille ja keskustelkaa ideoista. Kavereilta saatu palaute voi antaa sinulle 

uusia ideoita työhösi.  

3D suunnittelu:  

● Legorakentelu: Valmista Legoista pienoismalli suunnitelmastasi. Tässä vaiheessa voit 

myös irroitella ja keksiä jotain uutta suunnitelmaasi. Valokuvaa pienoismalli. 

● Perusmuotoja hyödyntämällä rakentelua paperista ja pahvista. Voit tehdä 

protokokeiluja suunnitelmasi osista tai koko kokonaisuudesta. 
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● 3 oppitunti: Prototyyppi/ pienoismalli 
Tarvittavat välineet 

● Legoja 

● paperia, kartonkia, kierrätysmateriaaleja, askartelumateriaaleja 

● MicroBittejä ja teknologisia rakenteluvälineitä 

 

Tavoite 
Tavoitteena valmistaa prototyyppi/pienoismalli suunnitelmista 

Kuvaus 
 

Prototyypiin valmistaminen 

● Lopuksi valmistetaan suunnitelmien pohjalta pienoismalli. Hyödynnetään 

kierrätysmateriaaleja mahdollisimman paljon pienoismallin rakentelussa.  

● Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan MicroBit-ohjelmointia pienoismallin 

toimintoihin. 

Projektin ja dokumentointien palautus opettajille. 

Töiden lanseeraus ja esittely muille ryhmille. 

Töiden esittely ja julkistaminen koulun näyttelytilassa/ koulun instagram-tilillä. 

Reflektio 
Oheinen oppimiskokonaisuus perehtyy suunnitteluun ja muotoilukasvatukseen. Tavoitteena 

on herätellä oppilaiden luovuutta. Kokonaisuutta voi laajentaa sen mukaan, että haluaako 

panostaa suunnitteluun vai itse proton valmistukseen. Käytännössä kokonaisuus vie aikaa 

enemmän kuin kolme oppituntia.  

 

Prototyyppi-/pienoismallivaiheessa kannattaa suunnitteluun ottaa mukaan myös MicroBit-

ohjelmointiympäristö ja teknologian mahdollisuudet. Alla oleva kuva on koonta oppilaan 

etäkoulun aikana jatkamasta suunnittelu- ja pienoismallityöskentelystä. Etäkoulu mahdollisti 

myös valmiin proton valmistamisen luonnollisessa koossa kotipihaan. 
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Kuvia 

 
(Instagram @kassaajakuvista) 


