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Perustiedot 
● Yli-Iin koulu 

● 5lk 17 opp.  

Kokonaisuuden kuvaus 
Ideointi lähti siitä, että mitä eri asioita voidaan laskurilla tutkia ja mitata, millaisia erilaisia 

laskureja on olemassa ja mitä laskureja voisi koulussa käyttää. 

Ideoinnin lopputuloksena löydettiin useita erilaisia laskureja kuten ruokahävikki, oliko ruoka 

hyvää/pahaa, mukava7 tylsä päivä/tunti, liikaa/sopivasti läksyjä, opettajille oliko oppilaat 

kilttejä/tuhmia jne. 

Kestävän kehityksen edistämisen ja hävikkiruuan vähentämisen innoittamana lähdimme 

suunnittelemaan 5.luokan oppilaiden kanssa Hävikkiruokalaskuria, joka ohjaisi koululaisia 

arvioimaan ottamansa ruuan määrää ja näin vähentämään minimiin hävikkiruuan määrän.  

Oppilaat koodasivat jokainen Microbiteille laskurin, joka näytti tyhjien lautasten ja 

ruokahävikin määrän. Microbittiin yhdistettiin oppilaiden valinnan mukaan joko LED-valo tai 

servo, joka näytti sanan KIITOS tai vastaavaa. 

Lisäksi oppilaat rakentelivat Microbittien ympärille laatikosta koneen, jossa oli sanallista tai 

kuvallista ohjeistusta sekä oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat koneen ulkonäön 

koristelemalla haluamallaan aiheeseen sopivalla tavalla. 

Koska ruokalan yhteyteen ei tarvittu kuin yksi Ruokahävikkilaskuri, toiset ryhmät tekivät 

samalla Microbit-koodilla muita laskureja, jotka sijoitettiin 0-2lk ja opehuoneeseen. 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Oppiaineet 
YM (Kestävä kehitys), MA, KU 

Tavoitteet 
● Oppiaine: MA koodaus KU Rakentelu, desing 

● Oppiaine: YM Ruokahävikki ja sen vähentämisen ymmärtäminen  

● Laaja-alainen osaaminen L1, L3, L5, L7 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Läppärit, Microbit, Led tai servo 

 

Arviointi 
Itsearviointi 

Ryhmäarviointi 

Qridi-pohjalla 
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Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
1. kerta / oppitunti: Ideointi / Erilaisia laskureja 

kouluympäristössä(Mitä voisi mitata?) 
Tarvittavat välineet 

- Paperi ja kynät ideointiriiheen 

-  

Tavoite 
Ideariihi erilaisista asioista, joita voidaan laskea ja mitata.  

Toisessa vaiheessa rajattiin mitattavat asiat koulussa. 

Lopuksi katsottiin video hävikkiruuasta http://kalenterikarju.fi/ruokahavikki-10-vinkkia-

vahentamiseen/ 

 

 

Kuvaus 
Kirjoita tähän käytännön kuvaus tunnista. Esimerkiksi Tunnin alussa orientoidutaan aiheeseen 

tutkimalla Tatun ja Patun keksinnöt kirjaa yhteisesti. Tämän jälkeen... 

 

2. kerta / oppitunti: Koodaus / MicroBit 
Tarvittavat välineet 

- läppärit 

- Microbit 

Tavoite 
 

Koodaus MicroBiteilla. Uuden koodin luominen 

 

Kuvaus 
Opeteltiin yhdessä perusasioita koodauksesta ja tehtiin valmiiden harjoitusten pohjalta 

harjoitteita. Oppilaat esittelivät ja testasivat omia koodauksia luokan sisällä. 

 

Teimme yhdessä uuden koodin, joka laskeepainallusten määrän. Koodia sanallistettiin, jotta 

oppilas ymmärtää, mitä eri koodit tekevät ja millaisia koodeja tarvitaan. Koodia testattiin 

Microbitillä.  

 

http://kalenterikarju.fi/ruokahavikki-10-vinkkia-vahentamiseen/
http://kalenterikarju.fi/ruokahavikki-10-vinkkia-vahentamiseen/
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3. kerta / oppitunti: Suunnittelu ja rakentelu 
Oppilaat tekivät suunnitelman omasta laskurikoneesta ja sen muotoilusta ja värimaailmasta 

sekä toteuttivat ja liittivät Microbitin laskuriin.  

 

Tarvittavat välineet 
- Erilaiset laatikot, askartelutarvikkeet ja värit 

- Microbit 

Tavoite 
Oppilaat saivat pienissä ryhmissä hyvin vapaasti toteuttaa omaa suunnitelmaansa. 

Suunnittelussa pyrittiin huomioimaan MicroBitin liittäminen ja patterin piilottaminen. 

Reflektio 
Koodaus onnistui hyvin ja oppilaat olivat innokkaista luomaan omaa, uutta koodia. Lopussa 

he esittelivät valmiita laskureja ja niitä hyödynnettiin koulun 0-2lk, opehuoneessa ja 

ruokalassa.  

Koodaus kiinnosti oppilaita ja Microbitin perustoimintoja opiskeltiin melko laajasti. 

Kestävän kehityksen  

 

Kuvia 
Lisää tähän halutessasi 1-4 kuvaa toteutuneesta projektista. Huolehdi, että mahdollisesti 

kuvissa näkyvien oppilaiden kuvausluvat ovat kunnossa. 
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