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Perustiedot 
● Länsituulen koulu 

● 5. luokat, 1-3 luokkaa (n. 20-60 oppilasta) 

Kokonaisuuden kuvaus 
Oppilaiden tehtävänä on suunnitella ryhmään / luokkaan oma hyvinvointivahti ja toteuttaa se 

Micro:bitiä hyödyntäen. 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Oppiaineet 

Matematiikka 

Kuvataide 

Ympäristöoppi 

Tavoitteet 
● Matematiikka: ohjata oppilasta kehittämään ohjelmointi- ja ongelmanratkaisutaitojaan 

● Kuvataide: ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, 

tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvallisia taitojaan yhteistyössä 

muiden kanssa 

● Ympäristöoppi: kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia toiminnassaan ja 

lähiympäristössään 

● L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Micro:bit, tietokone 

Arviointi 
Vertaisarviointi, jatkuva arviointi. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
1. kerta / 2 oppituntia: Mikro:bit-tutustuminen 

Tarvittavat välineet 
● Micro:bit:t 

● tietokoneet 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/
https://eperusteet.opintopolku.fi/
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Tavoite 
Kehittää ohjelmointitaitoja sekä oppia ymmärtämään, mitä Ḿicro:bitit ovat ja mitä niillä voi 

tehdä. 

Kuvaus 
Tutustutaan Micro:biteihin tekemällä erilaisia harjoituksia esim. Innokkaan sivujen ohjeiden 

avulla 

 

2. kerta / oppitunti: Lämmittely 
Tarvittavat välineet 

● Saunnaiset parit -kortteja (esim. Matka palvelumuotoiluun Opas opettajalle, liite 1) 

● Koulun henkilöt -kortteja (oppilas, opettaja, rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, 

siistijä, virastomestari jne.) 

● paperia  

● kyniä 

● muovailuvahaa 

● Muotoilubongaus -pohjat: http://muotoilukasvatus.info/wp-

content/uploads/2018/09/Mutku_2018_Muotoilubongaus_A3_p.pdf 

Tavoite 
Vapauttaa ajatukset ideoinnille ja kiinnittää huomiota muotoiluun. 

Kuvaus 
1. Mitä tällä voi tehdä ? -harjoitus. Keksitään uusia käyttötarkoituksia jollekin vanhalle 

koulun esineelle esim. piirtoheitinkalvo tai “liitupidike” 

2. Keksitään kouluun liittyviä uusia ideoita yhdistelemällä sattumanvaraisia kouluun 

liittyviä sanoja. Tämä Satunnaiset parit -harjoitus löytyy Matka palvelumuotoiluun 

opeoppaasta sivulta 29 (Opinkirjo) 

3. Piirretään tai muotoillaan satunnaispareilla.  Sekoitetaan ja pinotaan 2. tehtävän laput 

yhteen pinoon ja toiseen pinoon laitetaan koulun henkilöt -kortit. Nostetaan 

molemmista pinoista kortit ja  piirretään tai muotoillaan muovailuvahasta 

satunnaisparin innoittama tuote. esim. kynä terveydenhoitajalle. 

4. Muotoilubongaus / muotoilusuunnistus Suomen muotoilukasvatusseuran ohjeilla: 

http://muotoilukasvatus.info/wp-

content/uploads/2018/09/Mutku_2018_Muotoilubongaus_A3_p.pdf  

 

 

3. kerta / oppitunti: ongelman määrittely ja ideointi 
Tarvittavat välineet 

● Muistilappuja 

● Paperia 

● kyniä 

https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/matka_palvelumuotoiluun-1.pdf
http://muotoilukasvatus.info/wp-content/uploads/2018/09/Mutku_2018_Muotoilubongaus_A3_p.pdf
http://muotoilukasvatus.info/wp-content/uploads/2018/09/Mutku_2018_Muotoilubongaus_A3_p.pdf
http://muotoilukasvatus.info/wp-content/uploads/2018/09/Mutku_2018_Muotoilubongaus_A3_p.pdf
http://muotoilukasvatus.info/wp-content/uploads/2018/09/Mutku_2018_Muotoilubongaus_A3_p.pdf
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Tavoite 
Saada ryhmä määrittelemään oman “luokkahyvinvointiin” liittyvän ongelman ja ideoimaan 

siihen ratkaisuja. 

Kuvaus 
Ryhmissä 

1. Mietitään mitä asioita liittyy hyvinvointiin ja kirjataan ne paperille omille lapuille? 

2. Mitkä näistä on sellaisia, jotka ei aivätna toteudu koulussa / luokassa tai joihin pitäisi 

erityisesti panostaa kouluhyvinvoinnin näkökulmasta? 

3. Mikä näissä on ongelma hyvinvoinnin näkökulmasta? Ongelmat kirjataan lappuihin. 

4. Valitaan 3-5 merkittävintä ongelmaa? 

5. Ideoidaan näihin ongelmiin ratkaisuja. Kirjataan jokainen omalle lapulle. 

6. Lajitellaan ideat kolmeen osaan: hullu - hyvä - huono (ei kuitenkaan otsikoita ryhmiä) 

7. Pyydetään toisia ryhmiä jakamaan 3-5 tähteä / plussaa jokaisen ryhmän ideoille  

8. Palataan omaan ryhmään ja valitaan yksi toteutuskelpoinen idea omat taidot ja 

materiaalit / teknologia huomioiden. 

9. Tehdään ideasta suunnitelma. 

10. Pyydetään/annetaan vertaispalaute kiertelemällä toisten ryhmien suunnitelmia 

katsomassa.  

 

4.-5. kerta / n. 4 oppituntia: Suunnitelmasta toteen 
Tarvittavat välineet 

● Micro:bitit 

● Monelaista askartelumateriaalia, esim. 

○ erilaisia kierrätyskartonkeja, laatikoita, rasioita 

○ erilaisia liimoja: erikeeperiä, kuumaliimaa yms. 

○ Muotoilumassaa esim. das-massaa, polymorfiraetta? 

○ kangasta, esim. huopaa  

○ massapalloja, -kartioita 

○ muotoiltavia levyjä, vaahtomuovia, askartelu foam-levyjä yms. 

○ sanomalehtiä / ekovillaa + liisteriä 

○ metallilankaa, kanaverkkoa? 

Tavoite 
Saada ohjelmoitua ja toteutettua suunnitelman mukainen hyvinvointivahti (prototyyppi) 

luokkaan. 

Kuvaus 
● Ryhmät hiovat suunnitelman valmiiksi saatavilla olevat materiaalit huomioiden 

○ Ryhmien tulee huomioida, että microbit pitää olla irrotettavissa ehjänä työstä 

projektin päätyttyä, jos/kun microbit:ä tarvitaan toisessa projektissa. 

● Ryhmät jakavat vastuualueet ja alkavat toteuttamaan microbitin ohjelmointia ja 

ulkoasun toteutusta. 
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6. kerta / oppitunti: Töiden esittely 
Tarvittavat välineet 

● Valmiit tuotokset 

 

Tavoite 
Vertaisoppiminen ja -palaute 

Kuvaus 
Valmiit työt esitellään messuilla siten, että puolet ryhmästä jää omalle esittelypisteelle 

esittelemään tuotostaan ja puolet kiertelee toisten ryhmien pisteillä. Rooleja vaihdetaan, niin 

että kaikki saavat esitellä ja kiertää toisten pisteet. 

Reflektio 
Suunnitelmaa ei etäkoulun takia keretty toteuttamaan. 

 

Kuvia 
 

 

 


