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Perustiedot 
● Yli-Iin yhtenäiskoulu 

● Pienryhmä 1-5 lk, 9 oppilasta 

Kokonaisuuden kuvaus 
Tarkoituksena Fantasia-/ kansalliskirjallisuuteen tutustuminen ja koulun ympäristön tai 

toiminnan parantaminen taikoen. 

Taikakeinoina voidaan käyttää green screeniä, lisättyä todellisuutta ja koodaamista. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Oppiaineet 

Kuvataide, äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristöoppi, Värkkäämö-kurssi sekä käsityöt 

 

Tavoitteet 
● ÄI: Luemme oppilaiden kanssa Koirien Kalevalaa, kansalliseeposta mukailevaa koirien 

maailmaan sijoittuvaa kirjaa. Mietitään, onko tällaista paikkaa olemassa, milloin tämä olisi 

voinut tapahtua, voisiko hahmot olla ihmisiä, onko tarina fiktiota vai faktaa ja mistä sen 

tietää. Äidinkielessä 2. lk:n oppilailla uutena asiana uutiset. Teemme oman luokkamme 

Fantastiset uutiset. Kuvaamme uutiset green screenillä. Oppilaat itse valitsevat uutisensa 

sopivan taustakuvan. Oppilaiden joukosta valitaan uutistenlukija, ohjaaja ja uutisille 

suunnitellaan tunnari.  
 

●  KU: Suunnitellaan/ etsitään Silhoutte-ohjelmasta Fantastisen koulun oma logo ja 

tulostetaan se vinyylileikkurilla. Jokainen piirtää paperille oman fantastisen koulun luokan 

ja yhdessä valitaan sieltä asioita, mitkä haluaisi olevan koko luokan yhteisprojektissä 

käsitöissä. 3DBearillä luodaan oma ihanne luokka/ koulun piha. 

 

● YM: Oppilaat ovat opiskelleet avaruutta ja planeettoja. 1-2 luokkalaiset tehneet 

kolmiulotteisen seinätaulun planeetoista. Kuvataan 3DBearilla oppilas pitelemässä hänen 

valitsemaansa planeettaa. 4.-5.-luokkalaiset ovat opiskelleet Pohjoismaita. He saavat valita 

jonkin pohjoismaisen nähtävyyden ja kuvataan hänet nähtävyyden äärellä green screenin 

avulla. 

 

● Värkkäämö: ennen projekteja tutustutaan jokaisen oppilaan kanssa kahden kesken 

Microbitiin ja ohjelmointiin Innokas-sivujen avulla. 
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● KÄ: 1.-2. lk:n oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat oman fantastisen koulunsa kepparin, 

keppidino, keppilohikäärme.. Kahdessa ryhmässä toteutetaan fantastinen kouluni ryhmätyö, 

suunnittelun pohjana käytetään kuvistunnin suunnitelmia. Työhön liitetään Microbit, mikä 

on ohjelmoitu ryhmän haluamalla tavalla.  

 

 

● Laaja-alainen osaaminen: Teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen, 

itseohjautuvuuden kehittäminen, monilukutaito, ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen, 

ongelmaratkaisutaitojen ja luovuuden kehittäminen.  

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Immersive reader, 3DBear, Green screen, Microbitit, Beebotit, Spherot, LegoEV, laser, 3D-

tulostin… mitä oppilaat tarvitsevatkaan.  

 

Arviointi 
Jokaisen tunnin jälkeen itsearviointi (lomake tehty). Ryhmätyössä itsearviointi (lomake 

tehty) sekä kerätään positiivisia kokemuksia ja onnistumisia toisista oppilaista, aikuinen 

kirjaa arvioinnit. Loppuarviointi, mihin kasattu kaikki osa-alueet, (lomake tehty) väritetään 

1-5 tähteä ja voi antaa kirjallista palautetta. Loppuarviointiin sisältyy myös käytetyn 

laitteiston arviointi, oliko mukavaa vai hankalaa. Lopuksi oppilaalla sana vapaa-osio. 

 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
1. kerta / oppitunti: ÄI / Microbitiin tutustuminen 

Tarvittavat välineet 
● Microbit, tietokonen ja Innokkas-sivut 

 

 

Tavoite 
 

Innostaa oppilas Microbitin koodaamiseen. Saada oppilas ymmärtämään koodauskieltä. 
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Kuvaus 
Tunnin alussa kerron, että tulemme kevään aikana monella eri tavalla opettelemaan erilaisia 

koulumme teknologialaitteita. Ensimmäisellä kerralla minä opastan oppilasta Microbitin 

koodaukseen Innokas-sivujen materiaalien kautta, lopputunnista koodaamme itse, ensin 

tutustuen ja sitten jo edetään koodaamisessa Kivi-paperi-sakset osioon. 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Kerta/oppitunti: Kä 
 Tavoite 

Oppilas saa suunittelemansa “kepparin” valmiiksi. Hänellä oma uusi Fantastinen   

kulkuväline kouluun. 

 

    

3. kerta / oppitunti: ÄI/ Kirjallisuuteen tutustuminen 
Tarvittavat välineet 

● Mauri Kunna: Koirien Kalevala 
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Tavoite: Tulevaan projektiin virittäytyminen kirjallisuuden avulla. Luetaan erilaisia osioita 

Koirien Kalevalasta. Mietitään, onko tämän todellisuutta vai fantasiaa? Voisimmeko me 

muuttaa omaa todellisuutta erilaiseksi? Millä kaikella tavalla me mahdollisesti haluaisimme 

muokata kouluamme paremmaksi, mukavammaksi, innostavammaksi... 

 

Kuvaus:  Mietitään, onko tämän todellisuutta vai fantasiaa? Voisimmeko me muuttaa omaa 

todellisuutta erilaiseksi? Millä kaikella tavalla me mahdollisesti haluaisimme muokata 

kouluamme paremmaksi, mukavammaksi, innostavammaksi… Kirjataan asioita ylös. 

Mietitään, missä oppiaineissa oppilaat haluaisivat kokeilla erilaisia teknologian laitteita. 
 

 

4. kerta / oppitunti: Ylli 
Tavoite: Oppilas oppii hahmottamaan avaruutta. Tuodaan tunnille jotain 

fantasiaakin fiktion rinnalle. 

 

Kuvaus: Edellisten oppituntien aikana käsitelty kirjan sekä sähköisen materiaalin 

avulla avaruutta, planeettoja yms. Rakennetaan yhdessä aurinko ja planeetat 3-

uloitteiseksi seinätauluksi. Sekä kuvataan oppilas valitsemansa planeetan kanssa 

3DBearia apuna käyttäen.  
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Reflektio 
Ohjaajana hankala saada aikaa tällaiselle projektille. Opettajalla omia suunnitelmia ja 

oppilailla integraatiotunteja. Aikataulutus oli suurin ongelma, innostusta kyllä löytyi 

opettajalta ja ohjaajalta. Suunnitelmia oli jo aloitukseen, mutta sitten tuli tämä kaiken 

mullistava Korona-aika ja opetus siirtyi etäopetukseksi. Pienryhmän kanssa ei ole 

mahdollisuutta kokeilla etäopeteksena tällaista projektia. Joten projekti jäi suunnitteluasteelle. 

Mutta se ei ole ongelma, sillä suunnitelmat ovat valmiina ja uusi lukukausi alkaa syksyllä ja 

tämä suunniteltu projekti voidaan viedä loppuun saakka. 

 

 

Kuvia 

      
Iloinen fantasiaratsunsa omistaja  Arviointilomake 
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Tuntiarviointi 


