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Perustiedot 

● Rajakylän koulu 

● Luokat 5BC, 36 oppilasta 

Kokonaisuuden kuvaus 
Oppilaat ovat kevään aikana lukeneet lukupiireissä (ryhmässä 2-4 oppilasta) valitsemansa kirjan. 
Kirjasta piti valita henkilö, jonka ongelmaan oppilaiden tehtävänä oli keksiä ryhmissä teknologinen 
ratkaisu ja toteuttaa se..   

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Äidinkieli, matematiikka, käsityöt 

Tavoitteet 

● Äidinkieli: Luetun ymmärtäminen, kirjan juoneen ja henkilöihin syventyminen, luovuus ja 

itsensä ilmaisu ja vuorovaikutustaidot 

● Matematiikka: Ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen sekä suunnitelman laatiminen ja 

toteuttaminen ohjelmointiympäristössä 

● Käsityöt: eri materiaalien työstäminen, innostaa kokeilevaan ja keksivään käsityöhön. 

● Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppiminen, osallisuus, tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen, monilukutaito ja arjen taidot 

Käytettävät digitaaliset välineet 

MikroBitit ja tietokoneet. 

 

Arviointi 

Kokonaisuuden arvioinnissa käytetään itsearviointia, vertaisarviointia sekä opettajien tekemää 

arviointia. Prosessin aikana tehdään formatiivista arviointia ja annetaan palautetta eri vaiheissa 

prosessia. 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. kerta / oppitunti: aihe / vaihe 

Tarvittavat välineet 
● MicroBit 

● Kannettavat tietokoneet 

● Käsityö- ja kuvataiteen materiaalit 
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Tavoite 
Oppilaat ovat lukeneet lukupiireissä valitsemansa kirjat. Tavoitteena on valita ryhmän kesken 

kirjasta henkilö, jonka elämään liittyvään ongelmaan pyritään keksimään ratkaisu teknologiaa 

hyödyntäen.   

Kuvaus 
Pidimme oppilaille teknologia-oppitunteja yhden oppitunnin viikossa. Teknologia-oppitunneilla 
harjoiteltiin mm. koodausta pelien avulla sekä MicroBit:in käyttöä. Kävimme läpi MicroBit:in 
toimintaperiaatteita ja oppilaat tekivät MicroBit:istä harjoitustehtäviä Innokkaan –sivuilta.   
 

Olimme varanneet Arjen teknologia-projektin suorittamiselle kaksi koulupäivää. Päivät eivät olisi 

olleet peräkkäiset, vaan kaksi erillistä päivää samalla viikolla. Ensimmäisenä teknologiapäivänä 

oppilaat olisivat saaneet tehdä virittäytymistehtäviä (esim. keksi tavaralle mahdollisimman monta 

käyttötarkoitusta, Mikä tämä on?). Näiden tehtävien jälkeen oppilaat olisivat päässeet 

kehittelemään ja suunnittelemaan ryhmässään omaa projektiaan, jonka lähtökohtana olisi ollut 

kirjan henkilön ongelmaan ratkaisun keksiminen. Suunnitelmat olisi kirjattu ja piirretty paperille. 

Oppilaat olisivat kommentoineet toistensa suunnitelmia.  

  

Toisena teknologiapäivänä oppilaat olisivat päässeet toteuttamaan suunnitelmansa ideoinnin ja 

saamansa palautteen pohjalta. Oppilailla olisi ollut laajat käsityö- ja kuvataidemateriaalit käytössä 

sekä MicroBit:it ja tietokoneet, joita hyödyntäen he olisivat saaneet toteuttaa omat tuotokset. 

Valmiit tuotokset oli tarkoitus kuvata. Valmiit tuotokset oli tarkoitus myös esitellä 

rinnakkaisluokalle. Samalla esittely olisi toiminut myös kirjavinkkauksena.   

 

 

Reflektio 

Tarkoituksenamme on toteuttaa tämänkaltainen projekti ensi lukuvuonna, kun nyt sitä ei pystytty 

toteuttamaan.  

Kuvia 

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

näkyvien oppilaiden kuvausluvat ovat kunnossa. 

 

 


