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Perustiedot 
● Kiiminkijoen koulu 

● 2C 17 oppilasta 

Kokonaisuuden kuvaus 
Avaruus-teemaviikot menossa luokassa. Tarkoituksena toteuttaa teknologia-askarteluprojekti 

avaruus-teemaan liittyen. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Oppiaineet 
Ympäristötieto, käsityö 

Tavoitteet 
● Ympäristötieto: Tavoitteena tutustua yksinkertaiseen virtapiiriin.  

● Käsityö: Tavoitteena edistyä luovan suunnittelun taidoissa, kehittyä rakentelussa 

erilaisilla materiaaleilla.  

Käytettävät digitaaliset välineet 
- 

Arviointi 
Itsearviointi, vertaisarviointi 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
1. kerta / oppitunti: ideointi, suunnittelu 

Tarvittavat välineet 
● Askartelussa tarvittavat materiaalit esillä suunnittelua varten. 

● Vihko, lyijykynä, kumi, värikynät 

 

Tavoite 
Kokonaisuuteen virittäydytty luokassa opiskelemalla avaruuden asioita. Tavoitteena luoda 

moottorilla liikkuva olio annetuista materiaaleista. 
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Kuvaus 
1. Yhteistä keskustelua avaruusolioista. 

2. Käydään yhdessä läpi moottorin ja muiden pakollisten osien sijoittuminen 

rakennelmaan.  

3. Käydään tutkimassa yhdessä luokan pöydälle tuodut materiaalit rakentamista varten. 

 
 

○ Suunnittele vihkoosi noin oman nyrkkisi kokoinen olio. 

○ Suunnittele olion rakentaminen annettujen materiaalien avulla. 

○ Oliolla tulee olla 4-6 jalkaa. 

○ Käy valitsemassa väri muovilevyistä 

○ Huomioi suunnittelussa moottorin paikka. 
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○  Piirrä oliosta suunnitelma ja väritä. 

○ Tutkikaa pöytäryhmässä suunnitelmianne. 
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2. kerta / oppitunti: Askartelu / suunnitelman toteutus 
Tarvittavat välineet 

● Materiaalit: piipunrassit, puutikut ja puulastut, tarlatan-kangas, napit, helmet, 
erilaiset paperit, muovilevy, rautalanka, liima, kuumaliima 

● Oma suunnitelma vihkosta. 

 

 

Tavoite 
Tavoitteena rakentaa avaruuspörriäinen oman suunnitelman avulla. 

Kuvaus 
● Piirrä paperille oman nyrkin kokoinen olion vartalo. 

● Leikkaa kaava irti. 

● Laita kaava kiinni sinitarralla muovilevyyn. Katso, että reiät tulevat vartalon sivullepäin. 

● Leikkaa. 

● Askartele päällinen suunnitelmaa apuna käyttäen. 

● Muotoile rautalangasta jalat. Voit tukea ne tiiviisti paikalleen piipunrassilla tai 

kuumaliimalla. 

● Kiinnitä aikuisen kanssa lopuksi paristokotelo ja moottori paikoilleen. 
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3. kerta / oppitunti: Askartelu / suunnitelman toteutus 
Tarvittavat välineet 

● Materiaalit: piipunrassit, puutikut ja puulastut, tarlatan-kangas, napit, helmet, 
erilaiset paperit, muovilevy, rautalanka, liima, kuumaliima, moottori, paristokotelo, 
epäkisko. 

● Oma suunnitelma vihkosta. 

 

 

Tavoite 
Tavoitteena rakentaa avaruuspörriäinen loppuun oman suunnitelman avulla. Tehdään myös 

moottorin liittämistyö. 

Kuvaus 
Katsotaan tunnin aluksi yhdessä paristokotelon ja moottorin kiinnitys työhön ja johtojen 

liittäminen. 

 

● Askartele päällinen suunnitelmaa apuna käyttäen. 

● Muotoile rautalangasta jalat. Voit tukea ne tiiviisti paikalleen piipunrassilla tai 

kuumaliimalla. 

● Kiinnitä aikuisen kanssa lopuksi paristokotelo ja moottori paikoilleen kuumaliimalla. 

● Pyydä aikuista kuorimaan johtojen päät 

● Liitä paristokotelosta tulevat johtojen päät moottoriin ohjeen mukaan. 

● Tarkistuta liittäminen aikuisella ja testaa kokeiluparistoilla laitteen toimivuus. 

● Laita epäkisko paikoilleen. 

● Tinaa johdot aikuisen kanssa. 

● Ota valokuva ja video työstäsi. 
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Reflektio 
 

Oppilailla ei ollut ennen tätä projektia kokemusta teknologiarakentelusta. Suunnittelu oli jo 

tuttua ja sitä on harjoiteltu 1.luokalta alkaen. Projekti oli oppilaita innostava ja suunnittelu 

lähti sujuvasti käyntiin. Muutaman oppilaan kanssa käynnisteltiin työtä mallityöstä katsotun 

videon avulla, kun suunnittelu lähti vähän hitaahkosti liikkeelle. Työn rakentaminen oli 

sujuvaa ja rakentamisen aikana ideoita vaihdettiin luokkakavereiden kanssa. Niin kuin aina, 

suunnitelmat muokkaantuivat rakentamisen aikana ja uusiakin kokeilujen myötä syntyy. 

Kokeilujen kautta päästiin toimivaan lopputulokseen. Erityisesti jalkojen asentaminen synnytti 

oppilaiden keskuudessa tärkeä pohdintaa tasa-painosta ja olion liikkumisesta. Tukevan 

asennon löytämiseen useat oppilaat tarvitsivat aikuisen apua. 

 

Moottorin kytkeminen innosti oppilaita. Aikuisen ohjauksessa saatiin moottorit hienosti 

kytkettyä ja toimimaan. Voi sitä riemun määrää, kun laitteita testatessa itse oivallettiin, että 

epäkiskon asentoa vaihtamalla pörriäinen lähtee liikkeelle. Oppitunteja työhön kului noin 4, 

jonka aikana suurimman osan työt valmistuivat. 

 

 

 


