
   

 



 

Perustiedot 
● Hintan koulu 
● 6A, 6B, 6C, oppilaita yhteensä n. 60kpl 

Kokonaisuuden kuvaus 
Aluksi muutamalla oppitunnilla tutustuimme teoriapohjalta ilmastonmuutokseen ja sen 
vaikutuksiin maapallolla. Sen jälkeen oppilaat suunnittelivat ja valmistivat 3 hengen ryhmissä 
ilmastonmuutosta hidastavan asian tai esineen. 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Oppiaineet 
Ympäristöoppi, kuvaamataito, käsityö 

Tavoitteet 
● Oppiaine: Ympäristöoppi: Tavoitteena tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

maapallolla sekä tutkia miten ilmastonmuutosta voisi hidastaa 
● Oppiaine: Käsityö: Tavoitteena käyttää projektissa sekä kovia että pehmeitä 

materiaaleja sekä opetella 3D-suunnittelua ja laser-leikkausta 
● Laaja-alainen osaaminen 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Tietokone, 3D-tulostin, laserleikkuri, Microbit 
 

Arviointi 
Jokainen oppilas täytti lopuksi itsearvioinnin sekä vertaisarvioinnin oman ryhmänsä kesken. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
1.-5. kerta / oppitunti: tutustuminen 
ilmastonmuutokseen teoriapohjalta ja digitaalisen 
valmistamisen suunnitteluun 

Tarvittavat välineet 
● Ympin kirja, tietokone 

Tavoite 
Tavoitteena on saada käsitys, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa ja mitä vaikutuksia sillä on 
maapallolle nyt ja tulevaisuudessa. Tässä jaksossa hankitaan myös perustaidot digitaalisen 
valmistamisen suunnitteluun käyttämällä Tinkercadia, microBittiä ja VCarvea 
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Kuvaus 
Tutustuimme oppikirjan, internetin sekä muutaman Yle Areenan videon avulla 
ilmastonmuutokseen. Keskustelimme ja opiskelimme mm. miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
Etelämantereen ja Pohjoisnavan luontoon ja eläimistöön. Lisäksi kirjoitimme 
oppimiskokonaisuudesta päiväkirjaa Onenotessa. 
 

6.-10. kerta / oppitunti: Työn suunnittelu sekä 
valmistaminen 

Tarvittavat välineet 
● erilaista kierrätysmateriaalia kotoa sekä Koklaamosta. Tietokone, laserleikkuri, 

3D-tulostin 
 

Tavoite 
Oppilaiden tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa jokin ilmastonmuutosta hidasta esine tai 
asia. Valmistamisessa tuli käyttää yhtenä osana joko 3D-tulostamista tai laserleikkausta.  

Kuvaus 
Aluksi oppilaat jaettiin 3-4 hengen ryhmiin. Ryhmissä oppilaat päättivät yhdessä minkä 
ilmastonmuutosta hidastavan esineen tai asian he valmistaisivat. Oli myös tärkeää tehdä 
tarkka suunnitelma sekä etsiä tietoa, mitä kaikkea kyseinen asia tai esine pitää sisällään ja 
miten se hidastaa ilmastonmuutosta. Ryhmissä valmistui monenlaisia asioita, mutta suosituin 
taisi olla ekotalo.  
Lopuksi oli tarkoitus esitellä jokaisen ryhmän tuotos, mutta emme sitä ehtineet tehdä ennen 
kuin siirryimme etäopetukseen. 
 

Reflektio 
Projekti oli todella mukava ja antoisa ja saimme oikein hyvää palautetta kutosilta. Jaoimme 
ryhmät ns. sekaporukoihin, eli jokaisessa ryhmässä oli yksi tai kaksi oppilasta per luokka. 
Oppilaat eivät siis tehneet hommia luokkakavereiden kanssa. Osa ryhmistä löysi yhteisen 
sävelen lähes välittömästi, mutta joidenkin ryhmien kanssa olisi pitänyt enemmän panostaa 
ryhmäyttämiseen. 
Itse työskentely sujui mukavasti ja oli kiva kun meillä oli tarpeeksi sekä aikaa että opettajia. 
Oppilaat työskentelivät välillä käsityöluokissa ja välillä maker-tilassamme Koklaamossa ja 
saimme joka paikkaan opettajia “päivystämään”, joten apua oli tarjolla.  
Koko projektin ajan oppilaat kirjoittivat päiväkirjaa Onenoteen. Se toimi hyvänä reflektiona 
oppilaille. Lisäksi keräsimme projektin loputtua palautetta oppilailta, joka oli todella arvokasta, 
sillä aiomme ehdottomasti järjestää vastaavan myös ensi vuonna. 
 

Kuvia 
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