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Perustiedot 

● Ylikiimingin Koulu, Vesalan yksikkö 

● 4.lk, 29 oppilasta 

Kokonaisuuden kuvaus 

 

 
 

 

Alkuperäinen suunnitelma oli jatkaa 3.luokalla aloitettua työskentelyä Vesi-aiheen parissa. 

Poikkeusaika laittoi suunnitelmat uusiksi, joten emme voineet toteuttaa projektia siinä laajuudessa 

kuin olimme suunnitelleet. Ehdimme aloittaa projektia osin ennen etäopetukseen siirtymistä. 

Toteutamme osan projektista etäopetuksessa ja osa siitä toteutuu toivottavasti elokuussa koulujen 

alkaessa. 

 

Raportoimme tässä toteutuneet osat projektista, mutta avaamme myös sitä, mitä koululla oli 

tarkoitus toteuttaa/toteutetaan syyslukukaudella. 

 

ITÄMERI JA VESIEN SUOJELEMINEN 

VEDEN PUHDISTAMINEN 

PIENOISEKOSYSTEEMI 

LEGO-RAKENTAMINEN MICRO.BITTEJÄ HYÖDYNTÄEN 
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Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Ympäristöoppi, äidinkieli, kuvataide, käsityö, yhteiskuntaoppi (englanti) 

Tavoitteet 

● Ympäristöoppi: Itämeren sijainti, merkitys ja ominaispiirteet. Veden kiertokulun 

kertaaminen pienoisekosysteemin avulla. Vesistöjen suojeleminen ja sen merkitys 

ympäristölle. Veden puhdistaminen. 

 

● Äidinkieli: Tiedonhankinta eri lähteistä ja lähdekritiikki, tiedon jakaminen omassa 

oppimisryhmässä, tutkimusraportin kirjoittaminen 

 

● Käsityö: Työn suunnitteleminen, rakentelu ja työvaiheiden dokumentointi 

 

● Yhteiskuntaoppi: Vastuullisuus ja kestävä kehitys, arjen valinnat, lähiympäristöstä 

huolehtiminen 

 

● Laaja-alainen osaaminen: 

L1: Työskentelen vastuullisesti erilaisissa tehtävissä sekä omassa ryhmässä että luokassa. 

L3 & L7: Ymmärrän valintojeni ja toimintani vaikuttavan ympäristööni. 

L5: Työskentelen pitkäjänteisesti. Käytän teknologiaa ja ratkaisen pulmia luovasti työssäni.  

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Micro:Bit 

 

Tarkoituksena oli koodata rakennettavaan työhön joko kääntyvä osa servolla, ääni (summeri) tai 

valo. 

Arviointi 

 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. kerta: ITÄMERI tietolukupiiri ja pienoisekosysteemien rakentaminen 

Tarvittavat välineet 
● Iso lasipurkki, maata erilaisista kasvupaikoista, vettä, jalustat purkeille. 
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Tavoite 
Tavoitteena oli kerrata tietoja Itämerestä Pohjoismaat ja Baltia-jakson jälkeen. Käsitteinä murtovesi, 

uhanalaiset lajit ja vesistö. Lisäksi käytiin läpi Itämeren alttiutta rehevöitymiselle/ saastumiselle. 

Lisäksi muodostettiin oppimisryhmissä kysymyksiä tutkittavasta aihepiiristä. 

Kuvaus 
Tämä aihepiiri toteutettiin kahtena koulupäivänä (n. 4t yhteensä). Tietolukupiiri Tutkimusmatka-

oppikirjan kappaleesta (tietolukupiirin ohje Välkky-sarjassa). Lisäksi aiheeseen perehdyttiin mm. 

videon avulla. 

 

Pienoisekosysteemin rakentaminen: Pienoisekosysteemit rakennettiin kannellisiin lasipurkkeihin. 

Pienoisekosysteemien havannointiin ja seurantaan tehtiin lomake, johon oppilaat kirjasivat oman 

hypoteesinsa siitä, mitä purkissa tulee tapahtumaan tulevien viikkojen aikana.  

 

2. kerta: PUHDAS VESI/VEDEN PUHDISTAMINEN 

Tarvittavat välineet 
● Väline: Likavettä, hiekkaa, soraa, pieniä kiviä, sammalta, suodatinpusseja, tyhjiä pulloja, 

alunaa, pH-liuskoja  (veden puhdistaminen eri tavoin) 

 

Tavoite 
 

Havainnollistaa jäteveden, pohjaveden ja juomaveden puhdistamista eri tavoin sekä testata niiden 

toimivuutta. Tavoitteena on oppia ymmärtämään puhtaan veden merkitys sekä mahdollisuuksia sen 

puhdistamiseen. 

Kuvaus 
 

Tiedonhankinnassa tutkittiin käsitteitä: valuma-alue, vesistö, pohjavesi, juomavesi, rehevöityminen. 

Tämä työ aloitettiin osin koulussa ja tehtävä jatkui etäopetuksessa videoiden ja yhteisen Teams-

tunnin avulla. Oppilaat kokosivat aiheesta itselleen käsitekartan. 

 

Kemiallinen puhdistaminen jäi toteuttamatta (etäopetus). Suodattaminen tehtiin etäopetuksessa 

niin, että oppilaat katsoivat videolinkin kautta molemmat tavat (kemiallinen ja suodattaminen) 

veden puhdistamiseen. Tämän jälkeen he toteuttivat suodattimen kotona olevista tarvikkeista sekä 

kuravedestä. Oppilaat jakoivat videoklipin oman suodattimen toiminnasta. 

 

3.kerta: LEGO/ MICRO:BIT 

 

Tarvittavat välineet 
 

- Legoja (Technics), Micro:bitit, tietokoneet, servot, summerit, ledit, muuta valinnaista 

rakentelumateriaalia. 
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Tavoite 
 

 

Työn suunnitteleminen oppimisryhmässä yhteistyössä ja huolella. Suunnittelussa oli tarkoitus 

toteuttaa ideointivaihe. Tavoitteena oli toteuttaa työskentely luovuuteen ja pitkäjänteiseen 

työskentelyyn kannustaen. 

 

Kuvaus 

 

Tämä vaihe jäi toteuttamatta etäopetuksesta johtuen. Mikäli mahdollista, palaamme aiheen pariin 

heti koulujen alettua.  

 

Työskentely oli tarkoitus aloittaa tutkimalla erilaisia keinoja vesien suojelemiseen, veden 

säästämiseen sekä veteen liittyvään arjen turvallisuuteen. Ryhmät olisivat etsineet tietoa heille 

annetusta aiheesta ja suunnitelleet sen pohjalta tuotteen, joka toimisi “arjen helpottajana”. Nyt 

etäopetuksessa oppilaiden tehtävänä oli etsiä omalle perheelleen keinoja veden säästämiseen ja 

valita niistä yksi yhteiseksi tavoitteeksi. 

 

Itse rakentaminen olisi toteutettu ryhmien suunnitelmien pohjalta legoilla sekä muilla tarvikkeilla ja 

ohjelmoitu toimimaan Micro:biteillä. Ryhmien tuotokset olisi jaettu projektin päätteeksi messuilla, 

johon olisi kutsuttu koulun muut oppilaat. Samalla oppilaat olisivat esitelleet myös muuta projektin 

aikana syntynyttä materiaalia, kuten suunnitelmia, raportteja sekä postereita. 

 

Reflektio 

 

Tämä projekti on kokonaisuutena aika iso ja sisältää monia oppiaineita. Tästä olisi mahdollista 

toteuttaa vain osa/osia. Esimerkiksi pelkkä Lego-rakentelu ja Micro:bit- osa olisi jo iso kokonaisuus 

suunnittelusta toteutukseen ja työn jakamiseen. 
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Kuvia 

 
 


