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On ottaa käyttöön Code.org –sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia

koulussa ja kotona Koodaustunti –materiaalin avulla.

Sivusto mahdollistaa opetuksen eriyttämisen oppilaan taitotasolle ja

kiinnostuksenkohteille sopivaksi.

Tämän oppitunnin tavoitteena 
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Tavoitteet, sisällöt ja välineet
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Tavoitteet ja sisällöt

• Oppiaine: matematiikka

• Luokkasuositus: 3-6 –luokkalaiset
(soveltuu myös nuoremmille ja
vanhemmille)

• Kesto: Ohjelman käyttöönottoon kuluu
yksi oppitunti (45 min). Tämän jälkeen
oppilaat voivat työskennellä sivustolla
kotoa itsenäisesti tai koulussa opettajan
ohjaamina hetkinä. Osa oppilaista voi
saada ohjelman valmiiksi 1-2 oppitunnin
aikana.

• Välineet: Jokaiselle oppilaalle tarvitaan 
oma tai parille yhteinen tabletlaite, 
kannettava tietokone tai pöytätietokone. 
Laitteissa tulee olla toimiva internetyhteys.

OPS 2016
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• Laaja-alainen osaaminen

• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

• L4 Monilukutaito

• L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

• Matematiikka

• T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta 
matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä 
minäkuvaa ja itseluottamusta

• T5 ohjata ja tukea oppilasta 
ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

• T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään 
matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.

• T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita 
tietokoneohjelmina graafisessa 
ohjelmointiympäristössä

• S1 Ajattelun taidot: Suunnitellaan ja toteutetaan 
ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

TAVOITTEET SISÄLLÖT JA VÄLINEET
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ENNAKKOVALMISTELUT
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ENNAKKOVALMISTELUT – Kirjautuminen palveluun

• Ennen ensimmäistä 
oppituntia kirjaudu sisään 
sivustoon https://code.org/

• Luo joko uusi 
käyttäjätunnus 
sähköpostiosoitteellasi tai 
käytä haluamasi tilin 
valmiita käyttäjätunnuksia. 
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ENNAKKOVALMISTELUT – Kirjautuminen palveluun

• Valitse tunnuksia luotaessa opettaja, Opettajatilin avulla pääset seuraamaan oppilaidesi 
edistymistä.
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ENNAKKOVALMISTELUT – Opettajan päänäyttö
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Kirjautumisen jälkeen eteesi avautuu 
opettajan päänäyttö:

1. Oppilaiden tunnukset ja edistyminen 
kohdasta pääset luomaan oppilaille 
tunnukset. 

2. Sinun kurssisi edistyminen pääset 
tutkimaan omia kursseja sekä sivustolla 
olevia valmiita kursseja.

3. Tuntisuunnitelmat ja resurssit kohdasta 
löydät valmiita englanninkielisiä 
opetuskokonaisuuksia.

4. Ohje ja yhteisö kohdassa on 
taustatietoja ohjelmoinnista ja linkkejä 
erilaisiin tukisivuistoihin ja –ryhmiin.

Ammattimainen kehitys ja 
Tietojenkäsittelyopin puhujavieraat kohdissa 
on yhdysvaltalaisille opettajille tarkoitettua 
asiaa.
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ENNAKKOVALMISTELUT – Kurssiin tutustuminen

• Käy tutustumassa Sinun 
kurssisi edistyminen -
valikon alta luokkasi 
kurssiin Ice Age pelilabra. 
Voit myös itse käydä 
kokeilemassa, minkä 
tasoisia tehtävät ovat
(Kokeile itse).

• Näytä kurssisi – kohdasta 
voit seurata omaa 
edistymistäsi. 
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ENNAKKOVALMISTELUT – Oppilaiden tunnukset

• Luo oppilaille tunnukset. 
Tässä materiaalissa 
ryhmän 
kirjautumistyyppinä on 
sana. Siinä oppilaille 
tulostetaan linkki 
kirjautumissivulle sekä 
oppilaskohtainen 
salasana.

• Ryhmän voi luoda luokan 
tarpeiden mukaan. 
Esimerkissä on luotu 
ryhmä ensimmäistä 
kertaa ohjelmointia 
kokeilevalle luokalle 
(Testiluokka).  
Kirjautumistyyppinä on 
sana. Tasoksi on valittu 2 
(aloittelijat) ja kurssiksi 
Koodaustiunti –
materiaaleista Ice Age.
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ENNAKKOVALMISTELUT – Oppilaiden tunnukset

• Hallinnoi oppilaita
kohdasta pääset
lisäämään oppilaita
ryhmään.

• Oppilaat voi lisätä
yksitellen (Lisää oppilaita) 
tai ryhmänä (Lisää useita
oppilaita).

• Muista tallentaa tiedot!

• Tulosta oppilaille
käyttäjätunnukset
kohdasta Tulosta kortit
oppilaidesi
kirjautumistiedoista.
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OPPITUNNIN ETENEMINEN

HUOM! Osaa näistä kalvoista voi käyttää oppitunnilla oppilaiden kanssa.
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OPPITUNNIN ETENEMINEN - kirjautuminen

• Avaa internet-selain

• Kirjoita osoitekenttään lapussasi
lukeva osoite. 

• Aktivoi oma nimesi ja kirjoita
lapussa oleva salasana Nyt annat
salaiset sanasi –kohtaan. 
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• Jos työskentelet parin kanssa, 

aktivoi ruutu I have a partner at 

my computer.

• Kirjaudu sisään.
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OPPITUNNIN ETENEMINEN - Kirjautuminen

• Jos työskentelet parin
kanssa, valitse esiin
tulevasta ikkunasta parisi
nimi.

JA / TAI

• Aloita harjoitusten
tekeminen ensimmäisestä
harjoituksesta.
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OPPITUNNIN ETENEMINEN – Ensimmäinen harjoitus

• Ensimmäisen harjoituksen
alussa on 
englanninkielinen video, 
jossa esitellään Ice Age 
Pelilabra.

• Ei videota? Näytä
muistiinpanot kohdassa
on muutama suomeksi
käännetty ohje.

• Nämä ohjeet voi hyvin
ohittaa painamalla oikean
yläkulman rastia.
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OPPITUNNIN ETENEMINEN – Seuraavat harjoitukset

• Oppilas voi edetä omassa tahdissaan harjoituksia tunnilla sekä jatkaa niiden tekoa kotona.

• Oppilaita kannattaa ohjata miettimään huolellisesti jokaisen tehtävän ratkaisua. 
Järjestelmä laskee yhteen oppilaan kirjoittaman ohjelman komentoja.

• Jos oppilas ylittää minimikomentojen määrän, ensimmäinen numero muuttuu oranssiksi ja
siitä tulee merkintä järjestelmään. Ks. Oppitunnin arviointi.
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Komentojen määrä / tavoite
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OPPITUNNIN ETENEMINEN - Palaute

• Ohjelma antaa palautteen oppilaalle jokaisen tehtävän jälkeen. Samalla oppilas voi
arvioida harjoituksen sydämellä tai surunaamalla.
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OPPITUNNIN ETENEMINEN - Lopetus

Viimeisen tehtävän jälkeen voit tallentaa
tarinasi galleriaan, jatkaa pelaamista tai 
vain lopettaa.

Voit myös tulostaa todistuksen itsellesi.
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OPPITUNNIN ETENEMINEN – Uudet harjoitukset

• Samankaltaisia tehtäviä löytyy etusivulta Koodaustunti kaikille ikäryhmille kohdasta.
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OPPITUNNIN ARVIOINTI
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OPPITUNNIN ARVIOINTI – Oppilaiden edistymisen seuranta

• Oppilaiden edistymistä voi
seurata Opettajan
päänäytöltä Oppilaiden
tunnukset ja edistyminen.

• Ryhmän alla on suora
linkki siinä olevien
oppilaiden
edistymistietoihin: 
Edistyminen.
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OPPITUNNIN ARVIOINTI – Oppilaiden edistymisen seuranta

• Edistyminen kohdassa voit
seurata kaikkien oppilaiden
etenemistä reaaliajassa. 
Värikoodit kertovat
esimerkiksi miten oppilas
on suoriutunut tehtävästä.

• Tarkastele tilastoja
kohdassa näet, mitä tasoja
oppilas on suorittanut ja
kuinka monta riviä koodia
hän on kirjoittanut.

• Viereisessä kuvassa Testi 1 
oppilas ei ole kirjoittanut
yhtään riviä koodia, sillä
hän on työskennellyt parin
kanssa. 
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OPPITUNNIN ARVIOINTI – Oppilaiden edistymisen seuranta

• Oppilaan nimeä
painamalla pääset
seuraamaan oppilaan
edistymistä
tehtävätasolla.

• Oppilaan suorituksia
tarkastellessa kannattaa
kiinnittää huomiota
harjoituksiin, joihin oppilas
on käyttänyt liian montaa
lohkoa sekä viimeiseen
harjoituksen, jossa on 
sovellettu opittua. Sen
tekemiseen on hyvä
käyttää aikaa!

6.10.2016 23Code.org / © 2016 Innokas



OPPITUNNIN ARVIOINTI – Oppilaiden edistymisen seuranta, esimerkit

Harjoitus 6:

• Yläkuva: Testi 3 oppilas on 
käyttänyt yhden
ylimääräisen siirron.

• Alakuva: Testi 4 oppilas on 
puolestaan selvinnyt
yhdellä siirrolla. 

• Tämän harjoituksen
perusteella ylimääräiten
lohkojen käytöllä ei ole 
merkitystä.

• Tässä yhteydessä lohkot
kertovat ennemminkin
huolella tehdystä
harjoituksesta.

• Haastavammissa
harjoituksissa edistymisen
seuraaminen on 
hyödyllisempää. Silloin
oppilasta voi ohjata
käyttämään erilaisia
ajattelustrategioita.
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LISÄOPISKELU
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LISÄOPISKELU – 20 tunnin kurssit
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• Opettajan päänäytön alaosasta löytyy eri tasoisia 20 tunnin kursseja. Alakoulussa kurssit
kannattaa aloittaa kurssista 2. 

• Kurssinimikettä painamalla pääset tutustumaan kurssin sisältöihin ja valmiisiin
tuntisuunnitelmiin. 

• Oppilaiden tunnukset kurssiin luodaan samalla tavalla kuin tämän materiaalin harjoituksessa.
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