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Tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Näiden oppituntien aikana oppilas tutustuu arjen automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäviin laitteisiin. Arjen 

havainnoinnin kautta opitaan tekemään ja luomaan ohjelmia sekä käyttämään ohjelmoinnissa tarvittavia 

rakenteita. Lisäksi oppilas keksii innovaatioprosessin mukaisesti ryhmänsä kanssa laitteen, jossa 

hyödynnetään opittuja asioita ja laitteiden toimintaperiaatteita.  

 

Oppiaineet 

 Ympäristöoppi 

 Matematiikka 

 Kuvataide 

 

Luokkasuositus 

 3-6 luokkalaiset 

 

Kesto 

 2 x 45 minuutin oppituntia. 

 

Opetussuunnitelma 

 Laaja-alainen osaaminen 

o L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. 

 Havaintojen tekeminen ja hakeminen, arviointi, muokkaaminen, tuottaminen sekä 

tiedon ja ideoiden jakaminen. 

 Asian pohtiminen eri näkökulmista. 

 Uuden tiedon rakentaminen. 

 Innovatiiviset ratkaisut. 

o L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 Perustiedot teknologiasta ja sen vaikutuksista eri elämänaloilla ja ympäristössä. 

 Teknologian monimuotoisuuden tarkastelu sekä toimintaperiaatteiden 

ymmärtäminen. 

o L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 Huomataan tvt:n vaikutus ja tarve arjessa. 

o L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

 

 Ympäristöoppi 

o Merkitys, arvot ja asenteet: 

 T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön. 

 T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta 

toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän 

kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 

maailmalle. 

o Tutkimisen ja toimimisen taidot: 

 T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, 

merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja 

luomaan uutta yhdessä toimien. 

o Tiedot ja ymmärrys: 
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 T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä 

ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla. 

 T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä 

arjessa ja teknologiassa. 

o S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, 

ilmiöitä ja teknologiaa. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita.  

o S4 Ympäristön tutkiminen: Rakennetun elinympäristön tutkiminen. 

o S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Ympäristövastuullinen toiminta omassa 

lähiympäristössä. 

 

 Matematiikka 

o Työskentelytaidot: 

 T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin 

välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa 

hyödyntäen  

 T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä 

o Käsitteet ja tiedonalakohtaiset tavoitteet: 

 T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja 

merkintöjä. 

o S1 Ajattelun taidot: luodaan algoritmeja, syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen 

 

 Kuvataide 

o Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

 T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita 

tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 

o Kuvallinen tuottaminen 

 T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja 

ilmaisun keinoja 

 T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yhteistyössä 

muiden kanssa. 

o S1 Omat kuva kulttuurit: Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen sekä kuvallisten 

ilmaisukeinojen käyttäminen ja kehittäminen. 

o S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen sekä 

kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen ja kehittäminen. 

 

1. oppitunti: Miten laitteet toimivat? 

Välineet 

 Esitystekniikka PowerPoint -esitykselle. 

 Välineet ohjaa ihmisrobottia harjoitukseen.  

o Esim. margariinia ja näkkileipää TAI hillopurkki ja riisikakkupaketti 

o Lautanen  

o Veitsi 

 Paperia ja kyniä ohjelmien kirjoittamista varten. 

 

Ennakkovalmistelut 

 Lataa koneellesi oppitunneilla käytettävät diat ja käy ne läpi.  

 Oppitunnin kulkua ohjaa PowerPoint –esitys. 
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Oppitunnin eteneminen 

 Ohjaa ihmisrobottia (dia 3) 

o Tässä harjoituksessa opettaja toimii robottina, jota lapset ohjelmoivat eli ohjaavat 

yksiselitteisillä käskyillä.  

o Ope-robotin tulee suorittaa tehtävä eli ohjelma, jossa voidellaan leipä. Harjoitusta voi 

soveltaa niin, että leivän päälle laitetaan esim. kurkkua tai juusto. 

o Suoritettava ohjelma voi olla myös: 

 Banaanin syöminen. 

 Pipon, hanskojen ja kaulaliinan pukeminen päälle. 

 Nimen kirjoittaminen taululle. 

 Esineen nostaminen pöydälle. 

o Videossa on esimerkki ope-robotin ohjelmoinnista. 

 Mitä ohjelmointi on? –video (dia 4) 

 Kaakaon lämmittäminen mikroaaltouunissa (dia 5) 

o Pohditaan yhdessä luokan kanssa, millaisia vaiheita kaakaon lämmittämisessä on. 

Esimerkiksi:  

1. Avaa mikroaaltouunin ovi painikkeesta. 

2. Laita kaakaomuki mikroaaltouunin sisään. 

3. Laita ovi kiinni. 

4. Aseta lämmitysajaksi 1 minuutti numeropainikkeita painamalla. 

5. Käynnistä mikroaaltouuni käynnistä -painikkeesta. 

 Ohjelmoinnin käsitteitä: Ohjelma (dia 6) 

o Diassa ohjataan tekemään ohjelma (aliohjelma) yhdestä kaakaon lämmittämisen vaiheesta. 

Esimerkiksi 1. Avaa mikroaaltouunin ovi painikkeesta voisi olla seuraavanlainen: 

1. Nosta etusormesi pystyyn. 

2. Vie se mikron oikeassa alakulmassa olevan painikkeen kohdalle. 

3. Paina etusormella mikron painiketta. 

 Mikroaaltouunin ohjelmia  (dia 7) 

o Diassa on kaksi erilaista mikroaaltouunin ohjelmaa: ovi ja painike. 

o Kummassakin on kaksi vaihtoehtoista ohjelmapolkua. 

o Polut käydään yhdessä läpi diaesityksen mukaisessa järjestyksessä. 

 Mitä eroa ohjelmilla? Kumpaan toimintaan tarvitaan ohjelmointia? (dia 8) 

o Pohditaan ohjelmien eroja.  

o Painikkeessa ei oikeasti tarvita tietokoneella tehtyä ohjelmaa. Se toimii mekaanisesti: 

painiketta painamalla oven salpa aukeaa ja ovi avautuu. 

o Oven ohjelmassa valo saattaa toimia mekaanisesti, jolloin avoinna oleva ovi sulkee 

virtapiirin. Oven salpa toimii kytkimenä, joka sytyttää ja sammuttaa valon. 

o Oven ohjelmassa on kuitenkin yksi ehto, johon voidaan tarvita automaatiota: Jos mikron ovi 

on auki, ohjelma ei voi käynnistyä. Jos se on taas kiinni, ohjelman voi käynnistää. 

o Oppilaiden kanssa voi keskustella, miksi tällainen ehto on asetettu. Yhtenä syynä on 

esimerkiksi turvallisuustekijät. 

 Ohjelmoinnin käsitteitä: toistorakenne, ehtolause (dia 9) 

 Valitse arkielämästäsi jokin laite tai toiminta. Kirjoita sen ohjelma. (dia 10) 

o Tämä viimeinen harjoitus voi olla oppilaille kotitehtävänä. Sen tarkoitus on herätellä 

havainnoimaan ympäristössä olevia automatisoituja laitteita ennen seuraavaa oppituntia.  

o Monissa kodinkoneissa on vain vähän ohjelmoituja toimintoja, myös mikroaaltouunissa. 

Niiden kautta on kuitenkin helppo lähestyä automaatiota. Muita vastaavia laitteita kodeissa 

ovat mm. jääkaappi, pakastin, uuni, pyykinpesukone ja kuivausrumpu. Television, 

digiboksin, kännykän, tabletin, tietokoneen ja pelikonsolin toiminnassa on käytetty 

enemmän ohjelmointia. 

o Oppilaille voi antaa myös kotitehtäväksi havainnoida automaatiota ja robotiikka 

lähiympäristössään ottamalla, kuva-, video- ja äänihavaintoja esimerkiksi puhelimella tai 

tabletilla.  
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2. oppitunti: Taltutetaan energiasyöppöjä 

Välineet 

 Esitystekniikka PowerPoint -esitykselle. 

 A2 tai A3 papereita ja kyniä. 

Ennakkovalmistelut 

 Lataa koneellesi oppitunneilla käytettävät diat ja käy ne läpi.  

 Oppitunnin kulkua ohjaa PowerPoint –esitys. 

 

Oppitunnin eteneminen 

 Energiasyöppöjen etsintä (dia 12) 

o Tunnin alussa tehdään ryhmissä sana-assosiaatioharjoitus, jossa etsitään energiaa kuluttavia 

tekijöitä arjessa.  

 Robotit kotitalouksissa (dia 13) 

o Kuluttajille on tänä päivänä monia automaatiota ja robotiikka hyödyntäviä laitteita. Robotti-

imuri ja ruohonleikkuri ovat esimerkkejä näistä. 

 Sensorit (dia 14) 

o Sekä robotti-imuri että ruohonleikkuri hyödyntävät toiminnassaan sensoreita, jotka aistivat 

ympäristön ilmiöitä. 

 Ongelman valinta ja ideointi (dia 15) 

o Työskentelyä jatketaan samoissa ryhmissä. 

o N. 3 minuutin kuluttua opettaja keskeyttää työskentelyn ja pyytää jatkamaan ideointia 

viimeksi keksittyyn ideaan. 

 Ideoiden karsinta (dia 16) 

o Työskentelyä jatketaan samoissa ryhmissä. 

o Ideoiden valinnan jälkeen käydään yhteisesti läpi valitut ideat. 

 Keksintörevittely (dia 17) 

o Lopuksi oppilaat  

 ideoivat paperille laitteen, jolla energiasyöppö saadaan vähentämään energian 

kulutusta. 

 Kirjoittavat laitteen algoritmin. 

 Ja piirtävät laitteesta havaintokuva. 
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Oppitunnin arviointi 
 Oppitunnin arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaiden työskentelyyn ryhmässä havainnoimalla ja 

ohjaamalla oppilaita koko prosessin ajan. 

 Oppilaiden kirjoittamat ohjelmat antavat opettajalle tietoa oppilaan ongelmanratkaisutaidoista ja 

loogisen ajattelun taidoista: 

o Miten oppilas ryhtyy ratkaisemaan annettua tehtävää? 

o Miten tarkasti oppilas pystyy pilkkomaan saamansa ongelman pienempiin osiin? 

o Millaisia rakenteita oppilas on käyttänyt? 

 Oppilaan ajattelua voi tukea esimerkiksi keskustelemalla yhdessä luokassa, millaisia ratkaisustrategioita 

oppilaat ovat käyttäneet tehtävässä. 

 

Lisäopiskelua 
 Oppilaiden tekemistä suunnitelmista voidaan työstää kolmiulotteiset prototyypit esimerkiksi 

kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä.  

 Prototyypeistä voidaan tehdä 3D-mallinnusohjelmalla digitaalinen mallinnus, joka voidaan tulostaa 3D 

printterillä. TinkerCad on yksinkertainen selaimessa toimiva 3D-suunnittelu- ja tulostusohjelma. 

https://www.tinkercad.com  

Lisämateriaalia 
 Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry järjestää 3.-6. –luokkalaisille sähkökisan, johon voi osallistua 

tässä materiaalissa toteutettua keksintöä jalostamalla. Tutustu kilpailuun: http://www.steksahkokisa.fi/  

 

Yhteistyökumppanit 

 

https://www.tinkercad.com/
http://www.steksahkokisa.fi/

