
Teknoloikkaa varhaiskasvattajille

Terhi Kuoppala, vs. luokanopettaja, TVT-kouluttaja
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Toiminnallista työskentelyä ja omien 

ideoiden kehittämistä

Kahvi toiminnan lomassa

Koska aikaa ohjeiden kirjoittamiseen on vain vähän, 

suositellaan valokuvaamista ja videoimista toimintapisteillä ☺



E-OPS
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Esiopetuksen valtakunnallisissa perusteissa, läpi kaikkien ikäluokkien 

oppimisen polkua, painotetaan oppimisympäristön merkitystä ja oppijan 
toimintamahdollisuuksia siinä. Tavoitteena on laaja-alainen osaaminen, jossa 

painottuvat ajattelu ja oppimisen taidot. 

Leikin, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien käyttö 

tarjoaa lapsille elämyksiä sekä oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Sitä 

tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 

ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, 

palveluihin ja peleihin. Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten 

vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja 

lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan 

ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia 

ja ergonomisia käyttötaitoja.



TUTUSTUTAAN  OHJELMOINNIN PERUSASIOIHIN – OPS 2016
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Tavoitteena:

▪ Oppia loogista ajattelua, päättelyä, syy-seuraus-suhteita (L1)

▪ Oppia laatimaan, antamaan ja noudattamaan ohjeita ja sääntöjä sekä 

tunnistamaan kaavoja ( L1,L3,L4)

▪ Oppia purkamaan ongelma osiin, ratkaisemaan ongelmia ( L1,L5 )

▪ Oppia yleistämään ratkaisuja ja automatisoimaan niitä (L1,L5)

▪ Oppia luomaan algoritmeja (L1,L3,L5)

▪ Oppia tietokoneen käyttämiä kieliä , ohjelmointikieliä (L1,L4,L5)

L1 Ajattelu ja oppiaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen



OPS 2016

▪ Varhaiskasvatus :
Opetellaan antamaan tarkkoja ohjeita 
toisillemme
Harjoitellaan ongelmaratkaisutaitoja, 
loogista ajattelua, kaavojen 
tunnistamista, algoritmien luomista, 
hyödyntämään opittua

▪ Alkuopetus 1-2.lk : 
Opetellaan antamaan tarkkoja ohjeita 
ja komentoja toisillemme leikeissä ja 
peleissä
Opetellaan alkeisohjelmoimaan esim. 
Bee-botteja

▪ Perusopetus 3.-6.lk : 
Perehdytään johonkin visuaaliseen, 
graafiseen ohjelmointiympäristöön 
esim. Lego EV3, ScratchJr, Scratch, 
Pyonkee

Perehdytään johonkin tekstuaaliseen
ohjelmointiympäristöön esim. Robbo,
Arduino
Eheytetään oppiainerajoja ylittäen

https://scratch.mit.edu/tips valmiita 
kortteja kuinka koodataan tai sivun 
ohjeen mukaan

https://studio.code.org/courses
Tietojenkäsittelyn perusteet
Koodaustunnit

▪ Perusopetus 7.-9.lk : 
Osana eri oppiaineita
Harjoitellaan ohjelmointikäytänteitä
Tutustutaan johonkin oikeaan 
ohjelmointikieleen esim.Python
Suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita 
käyttäen esim. Micro:bittiä
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https://scratch.mit.edu/tips
https://studio.code.org/courses


1. OPITAAN AJATTELUN TAITOJA

▪ Kysy oppilaalta usein: ” Mitä sinä ajattelet”? Sen sijaan, että kysyisit ja odottaisit 
oikeaa vastausta. Kysy myös kysymyksiä, joihin ei voi vastata kyllä tai ei tai en 
tiedä. Ohjaa käyttämään loogista ajattelua. Pyydä oppilaitasi perustelemaan 
mielipiteitään ja väitteitään. Rohkaise oppimaan virheistä!

▪ Suuntaa oppilaitasi ajattelemaan luovasti, myös sellaisten ongelmien edessä, 
joita he eivät aiemmin ole kohdanneet. Näin he voivat ehdottaa useita eri 
ratkaisutapoja ja kokeilla niiden toimivuutta. Oppilaat voivat laatia peliohjeita, 
reseptejä, leikki- ja rakennusohjeita ja harjoitella pilkkomaan toimintaa ja 
tehtäviä osiin.

▪ Kannusta oppilaitasi vuorovaikutukseen toisten kanssa, sillä yhdessä 
pohtiminen avaa uusia näkökulmia ja ne puolestaan uusia tapoja tarkastella 
ongelmaa tai tehtävää uudelleen. Samalla tarjoutuu mahdollisuuksia 
omakohtaisille oivalluksille, elämyksille ja kokemuksille.
vrt. Learning Cafe-idea

▪ Anna vastuuta toimia järjestäjänä, apuopena, 
pitää #muntunti ja harjoitella näin ohjeiden antamista

▪ Syntyy positiivinen kierre: 
Kun innostutaan – onnistutaan
Kun onnistutaan- innostutaan
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1a. LOOGINEN AJATTELU LEIKEISSÄ JA PELEISSÄ

▪ Leikkivälineet, jotka eivät ole liian valmiita, vaan mahdollistavat lapsen luovan 
kokeilun ja käytön muuntelun kuten rakennuspalikat ja -sarjat, erikokoiset 
kulhot tai astiat jne.

▪ Palapelit, jotka voidaan koota usealla tavalla

▪ Loogista ajattelua vaativat pelit esim. SmartGames-logiikkapelit, Huojuva torni, 
Muuttuva labyrintti, Match Madness, ChocolateMix

▪ Luonto oppimisympäristönä esim. metsän kävyt, kepit, kivet, kasvit yms.
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1a. LOOGINEN AJATTELU LEIKEISSÄ JA PELEISSÄ

Logicot

Tulostettavia Logico-tehtäviä luokittelu, 
sarjoittaminen

Unkarilaisen matematiikan loogiset 
palat

Opperi
Espoon Matikkamaa
Varga-Nemeyi ry

Luokittelu-leikit
esim. etunimen vokaalin tai konsonantin 
mukaan, vaatteiden mukaan (Väri-
Kuningas-leikki) .

Kyllä ja Ei-leikki

Opettaja tai oppilas keksii luvun joltain 
lukuväliltä, esimerkiksi 0-10. Leikin 
vetäjä saa vastata kysymyksiin joko 
”Kyllä” tai ”Ei”. Oppilaiden tavoite on 
arvata luku mahdollisimman vähällä 
määrällä kysymyksiä.

Miksi-peli

Tarvikkeet: Neljä (4) twist-narua tai pitkä 
kuminauha tai pitkä hyppynaru. Lapsille 
riittää esim. hulavanne. Kortteja esim. 
nrot 1-20 

Ohjeistus: Kaksi joukkuetta eli yhteensä 
neljä ryhmää. Jokainen osallistuja saa 
numerokortin.

Heidän tulee tutkia y h d e s s ä kortin 
ominaisuutta onko se esim. parillinen vai 
pariton, voiko sen jakaa kolmella, 
muodostuuko numeroista kahden 
kertotaulu jne.

Ketkä menevät toiseen ympyrään twist-
narun sisään ja ketkä toiseen ympyrään 
?

Voiko keskelle muodostua vielä jokin 
ominaisuus ? Lopuksi kummankin 
joukkueen on arvat-tava miksi 
vastapuolen joukkue on asettunut 
ympyröihin tietyllä tavalla kyselemällä ja 
joukkueen on esitettävä perustelut.
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http://www.kirjapaja.fi/oppimateriaalit/logico-oppimateriaali/
http://www.opperi.fi/02_opetusvinkkeja/211_loogisetpalat.html
http://www.espoonmatikkamaa.fi/index.php/havainnollistamisvneet-usermenu-46/66-loogiset-palat
https://varganemenyi.fi/materiaalit/tee-se-itse-materiaalia/materiaalipankki/category/11-loogiset-kokoelmat


1b. SOVELLUKSIA LOOGISEEN AJATTELUUN
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▪ Mekorama

▪ Unblock My Car
▪ Busy Bundle

▪ Tower of Hanoi
▪ River Crossing IQ Logic

Puzzles & Fun Brain 

Games

▪ Rush Hour

(*maksullinen)

▪ Sequences-Preschool 

Exercices

▪ Symmetry Exercises for 

Kids Lite
▪ Geoboard,by The Math 

Learning Center



1b. SOVELLUKSIA LOOGISEEN AJATTELUUN
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▪ Geoboard,by Numberkiz

▪ Matrix Game 2
▪ Matrix Game 3

▪ Inventioneers

▪ Where´s My Water? Lite

▪ Where´s My Water? 2

▪ 1010! Gram Games

▪ Tulitikut~ilmainen

pulmapeli

▪ Möllit, Yle.fi



1b. SOVELLUKSIA LOOGISEEN AJATTELUUN
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▪ Osmo Tangram

▪ Tangram-Educational
puzzle game

▪ Spatial Kids

▪ Spatial Line Puzzles

▪ Cross Fingers

▪ Flow Free



1b. SOVELLUKSIA LOOGISEEN AJATTELUUN

▪ Tee vastaavanlainen kuvioi kuin mallissa ( Geoboard-app)

▪ Tee Symmetrinen kuva :Piirrä kuvan toinen puoli peilikuvaksi (Symmetry
Exercises for Kids –app Tee samanlainen sarja kuin mallissa (napeilla, 
pujottelutyö, värittäen, pikkutavaroilla, kirjaimilla, numeroilla, multilinkeillä, 
legoilla)

▪ Laita kuvat loogisesti oikeaan järjestykseen (Sequences-app)

▪ Auta punainen auto pois parkkihallista (Unblock My Car-app, Rush Hour -app)

▪ Ohjaa Mecorama tornilabyrintissä punaisen pallon luokse (Mekorama-app)

▪ Auta farmaria saamaan vuohi saareen niin, ettei se ehdi syödä kaalia ja toisaalta 
niin, ettei susi ehdi syödä vuohta. Farmari voi viedä joen yli vain yhden 
kerrallaan (River Crossing-app)

▪ Siirrä kolmea rengasta täsmälleen samaan asentoon, mutta eri keppiin (Tower of 
Hanoi-app). Peli laskee siirrot.

▪ Ohjaa helikopteri tarttumaan lehmään ja viemään se kylpyyn (Busy bundle 1-
app)
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2. HARJOITELLAAN ANTAMAAN TARKKOJA OHJEITA

▪ Anna parillesi ohje kuinka valmistaa voileipä välipalaksi

▪ Ohjeista pariasi pukeutumaan / riisuutumaan (S2:Lapset tekevät videon)

▪ Ohjeista parisi piirtämään ruutupaperiin mallin mukaan *

▪ Ohjeista parisi rakentamaan Tangram-paloista samanlainen kuvio, jonka olet itse 

tehnyt *
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2a. HARJOITELLAAN TOIMIMAAN OHJEIDEN MUKAAN

Kuvallinen ohje

Useasta kuvasta koostuva ohje (esim. siemenen istuttaminen, välipalan 

valmistaminen, Lego-sarjan kokoamisohje, leivontaresepti ) sekoitetaan. Oppilaiden 
tehtävänä on järjestää kuvat oikeaan järjestykseen  ja suorittaa tehtävät oikeassa 

järjestyksessä. Laita kuvat loogisesti oikeaan järjestykseen (Sequences-app)

Voit käyttää valmiita korttisarjoja tai valmista itse esim. Papunetin Kuvapankin 
kuvista kortit. 
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reproduction prohibited
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2b.RAKENNETAAN OHJEEN MUKAAN
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Photo By: Kaylee Wilsher



2b. RAKENNETAAN OHJEEN MUKAAN

Multilink-torni-viesti

Tavoite: 
Kunkin joukkueen tavoitteena on saada koottua näkösuojan takana olevan Multilink-tornia 
vastaava oma torni siten, että värit ovat oikeassa järjestyksessä. Tehtävää voi vaikeuttaa 
tekemällä aakkosen tai muun rakennelman. Tehtävässä tarvitaan reaktio-kykyä, 
hahmottamiskykyä, muistia ja yhteistyötaitoja.

Tarvikkeet: Multilinkkejä laatikollinen, laatikoita tai kartioita tai kartongista näkösuoja

Ohje: Ensimmäinen joukkueesta käy katsomassa näköesteen 
takana tornia ja palaa joukkueeseensa läpsäyttäen seuraavaa 
jonossa olijaa ja laittaa vasta sitten ensimmäisen palan multilinkeistä
joukkueensa viivalle. Seuraava lähtee heti läpsyn saatuaan ja 
toimii samoin. 

Joukkueista se, joka on saanut ensimmäiseksi torninsa 
koottua oikein eli värit oikeassa järjestyksessä on voittaja. 
Kilpailua voi vaikeuttaa siten että jokaisella joukkueella on 
erilainen torni, jolloin viereiseltä joukkueelta ei voi ottaa mallia.

Rakentajarobotti

Pareista toinen antaa kaverilleen tarkat ohjeet, miten palikka palikalta rakennetaan 
samanlainen rakennelma kuin parilla on piilossa. Kaveri ei kysy, eikä vastaa, vaan toimii 
ohjeiden mukaan. Jos se ei osaa jotakin kohtaa ,se voi sanoa ERROR. Materiaalina voi 
käyttää Legoja, puupalikoita, Multilink-kuutioita.
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2c.LEIKITÄÄN OHJEEN MUKAAN

Risti-nolla-peli lattialla *

Tarvikkeet: 
maalarinteippiä, hernepusseja

Ohjeet: 

Pelin alussa sovitaan kuinka moneen pisteeseen pelataan. Yhdeksän on hyvä. 
Pelissä tarvitaan kaksi tuomaria laskemaan molempien joukkueiden pisteitä.

Kaksi (2) joukkuetta. Molemmat yrittävät saada oman väriset hernepussinsa joko 
vaakasuoraan tai pystysuoraan riviin tai sivuttain siten, että kolme omaa saman 
väristä hernepussia on peräkkäin .

Jokainen joukkueen jäsen juoksee ruudukon luokse
ja laittaa hernepussin mielestään sopivaan ruutuun.

Kun hernepussit ( kaikki kolme)on laitettu, 
on seuraavien joukkueessa osattava
siirtää niitä sopivasti, jotta saadaan kolme 
peräkkäin. Toista joukkuetta tietenkin yritetään 
samalla estää saamasta oman kuvio.
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2c.LEIKITÄÄN OHJEEN MUKAAN

Noppaleikki

Jokaiselle nopan silmäluvulle sovitaan toiminta (esim. silmäluku 1 = 5 X-hyppyä). 

Eri toiminnat kirjoitetaan / piirretään taululle. 

Leikinjohtaja heittää noppaa ja sanoo numeron ja oppilaat yrittävät 
muistaa numeroa vastaavan toiminnon ja liikkua sen mukaan.

Kapteeni käskee

Leikin johtaja käskee tehdä erilaisia liikunnallisia liikkeitä. Leikkijät tekevät niitä 
vain jos kuulevat leikin johtajan sanovan ensin: ”Kapteeni käskee …(esim. 
hyppiä).Jos leikin johtaja sanoo vain :”Hyppikää”! Tällöin putoaa häntä totellut 
leikkijä pelistä pois. Voidaan lisätä erilaisia ehtoja esim.  JA- ja TAI-käskyt. 
Esimerkiksi JOS minä taputan JA hymyilen NIIN te hyppäätte, tai JOS minä 
hyppään TAI tömistän NIIN te vilkutatte
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3.HARJOITELLAAN TUNNISTAMAAN KAAVOJA JA SÄÄNTÖJÄ

• Kaavojen tunnistamisessa on kyse toistuvien toimintatapojen havaitsemisesta, 
jotka auttavat arkipäiväisten ongelmien ratkaisemisessa esim. likatahran 
puhdistus tietyllä aineella ja tavalla, lapsen nukuttaminen tietyllä laululla ja 
tavalla, pelin onnistuminen pelisääntöjä noudattamalla 

• Kaavojen eli algoritmien muodostamisessa on kyse jonkin tehtävän 
suorittamiseksi tarvittavien toimenpiteiden kuvaamisesta esim. kun toistamme 
kokkikirjasta kokin kirjaamaa algoritmia valmistaessamme ateriaa

• Mehiläinen ja kukat leikki: Ohjeista parisi hakemaan kukkakortti lähtöruutuun 
suuntakäskyillä * (moniste)
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3a. KÄSKY-LEIKIT

Vaarallinen polku

Toinen pareista kulkee silmät sidottuina tai auki maahan tai lattiaan teipein 

merkityn ruudukon lävitse. Toinen lapsi ohjaa liikkumista sanallisilla ohjeilla. 

Liikkumisohjeet voidaan antaa myös ”äänettömästi” yhdessä sovituilla merkeillä 
jos silmät auki tai vaikkapa selkään piirtäen, sormella tökäten tai silittäen. Vrt.

Näkymätön reitti, Suojelusenkeli, Aarteen etsijä  

http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/2016/11/nakymaton-reitti.html
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10 11 5 16

2 4 12 15

3 1 13 14

http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/2016/11/nakymaton-reitti.html


3b. MUSIIKKILEIKIT

Taputusleikki

Kaikki taputusrytmit ovat sarjoja, joita oppilaat toistavat.

Taputussarjoja voidaan myös kirjoittaa ylös rytmeiksi. 

Opettaja kirjoittaa Duplo-legoihin taputussarjan. Pienet 

Legot ovat ti ja isot Legot taa sekä pitkä Lego-palkki taa-aa. Viereen kirjoitetaan 

käskyt, jotka kertovat kauanko sarjaa toistetaan, sekä mistä merkistä se aloitetaan 
ja lopetetaan. Legojen sijaan voi käyttää wc-paperin hylsyjä.

jär-vi (taa taa) 2 kpl isoja Duplo-legoja
ui-ma-hou-sut (ti-ti-ti-ti) 4kpl pieniä Duplo-legoja

lai-tu-ri (taa-ti-ti) 1 kpl pitkä Duplo-lego ja 2 kpl pieniä Duplo-legoja

Rytmileikki

Jokaisella kuvalla on oma kehorytmiikan toimintansa (taputa reisiin, lyö kädet 
yhteen, napsuttele sormia, tömistä jaloilla). Yhdistelemällä näitä kuvia saadaan 
aikaan erilaisia rytmikuvioita. Vrt.Rytmiikkaa Garagebandilla ja kuvioista 
soittamalla http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/2016/11/leikitaan-
ohjelmoimista.html
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4. HARJOITELLAAN RATKAISEMAAN ONGELMIA

22© 2018 Innokas |  www.innokas.fi |  All Rights Reserved | Copying and reproduction prohibited

▪ Tyypillisiä esimerkkejä ongelman purkamisesta osiin ovat esim.

ajo-ohjeiden antaminen toiselle, matematiikassa luvun 185 purkaminen 
satoihin, kymmeniin ja ykkösiin: 1 * 100 + 8 * 10 + 5 * 1.

▪ Ongelmaratkaisua kehittäviä leikkejä:

Loogiset palat-peli 

Lego-tornit / Jäätelöpallot  (kuinka monta erilaista tornia voit tehdä
samoista paloista)

Tulitikun siirrolla kuvion muuttaminen (kala ja kirahvi)*

Hanoin torni*



4a.TIKKUPELI
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Kala: Siirrä kolmea tikkua siten että saat 

kalan uimaan eri suuntaan
Vastaus: 

http://www.puzzles.com/puzzleplayground

/TurnTheFish/TurnTheFishPrintPlay.pdf

Kirahvi: siirrä yhtä tikkua siten, että saat 

kirahvin osoittamaan ylöspäin. Voit 
kääntää paperia tarvittaessa 

hahmottaaksesi paremmin.

Vastaus: 

http://www.puzzles.com/puzzleplayground

/Giraffe/GiraffePrintPlay.pdf

Lisää malleja löytyy 

http://www.puzzles.com/puzzleplayground

/matches.htm

http://www.puzzles.com/puzzleplayground/TurnTheFish/TurnTheFishPrintPlay.pdf
http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Giraffe/GiraffePrintPlay.pdf
http://www.puzzles.com/puzzleplayground/matches.htm


4b. AARTEENETSINTÄ

Osa leikkijöistä piilottaa aarteen toisille ja laatii sanalliset/kuvalliset ohjeet 
aarteen löytämiseksi. Jokaisella rastilla tehdään ongelmaratkaisutaitoja vaativia 
tehtäviä.  Ylemmillä luokilla voidaan sisällyttää esim. pakopelin tehtäviksi.
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4c. HANOIN TORNI
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Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA

▪ Siirrä kaikki tornin osat yksitellen vasemmalta oikeanpuoleiseen 

alustaan siten, ettet laita isompaa kiekkoa pienemmän päälle.
▪ Peliä voidaan pelata myös hiekkaämpäreillä, mukeilla ja kolmella eri 

alustalla

▪ Peliä voidaan pelata myös 

http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex12/towerhanoi.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tower_of_Hanoi.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex12/towerhanoi.htm


5.TUTUSTUTAAN KIELEN RAKENTEISIIN

▪ Havainnoidaan ympäristöstä erilaisia ohjelmointikieliä

▪ Tutustutaan ja käytetään erilaisia ohjelmointikieliä

▪ Opitaan kielen rakenteita ja sääntöjä

▪ Puretaan puhuttua ja kirjoitettua kieltä osiin

▪ Käsitellään ja muutetaan kieltä ymmärrettävämpään muotoon

▪ Opetellaan toimimaan erilaisissa ympäristöissä , joissa kielellisiä ohjeistuksia 

▪ Kiinnitetään huomiota dekoodaukseen:

” Taitavan lukemisen vaiheessa lukija selviytyy sujuvasti sekä tutuista että 
ennestään tuntemattomista sanoista ja osaa käyttää lukemisessa joustavasti 
erilaisia strategioita. Koska lukemisen perustaito (dekoodaus) on automatisoitunut, 
resursseja jää korkeamman asteiseen prosessointiin, luetun ymmärtämiseen.”

- Ehri & McCormick (1998)-

http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukutaito-kehittyy/sujuvuuden-kehittyminen
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http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukutaito-kehittyy/sujuvuuden-kehittyminen


5a. SALAKIELISANOMA

▪ Keksitään oma salakieli. Ohjelmointi on merkkijonoja, jotka tarkoittavat jotain. 
Esim. otetaan kuvan sanasta 1. alkukirjain ja yhdistetään ne lopuksi sanaksi.

▪ Erilaisia haasteellisempia salakirjoituksia 
https://sites.google.com/site/codesforscouts/
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https://sites.google.com/site/codesforscouts/


5b. MORSEN AAKKOSET

Lähde : https://fi.scoutwiki.org/Morsen_aakkoset
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* A .- P .--.

* B -...   Q --.-

* C -.-.   R .-.   

* D -..    S ...   

* E .      T -
* F ..-.   U ..-

* G --.    V ...-

* H ....   W .--

* I ..     X -..-

* J .--- Y -.--
* K -.- Z --.. 
* L .-..   Å .--.-

* M -- Ä .-.-

* N -.     Ö ---.

* O --- Ü ..-

Ratkaise koodi Morsen aakkosilla :

.. / .-.. / --- / .. / … / - /  .- /

.. / .-.. / - / .- / .-. / .-.- / .. / …- / .-.- / .-.- /
Ratkaisu: ILOISTA ILTAPÄIVÄÄ

https://fi.scoutwiki.org/Morsen_aakkoset


5c.LAIVAN UPOTUSPELI

▪ Lähde: fi.wikipedia.org 
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▪ Leikitään pareittain. Molemmilla kaksi tyhjää paperiruudukkoa. 

▪ Toiseen pelaaja merkitsee omia laivoja tyhjiin ruutuihin ja toiseen hän merkitsee 
pariltaan kysymänsä ruutujen sijainnit esim. A-riviltä numeroruudun kuusi(6).

▪ Jos kohdassa on laiva, hän merkitsee sen rastilla, jos ei, ympyrällä.



5e. HARJOITELLAAN BIMNÄÄRILUVUILLA
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Lähde: 

https://littlebinsforlittlehands.co

m/lego-computer-coding-stem-

activities-for-kids/

Binäärilukuja voi harjoitella esim.

▪ pienillä Lego-palikoilla 

kirjoittamalla niillä oman 

nimensä oheista listaa apuna 

käyttäen 

▪ pujottamalla hama-helmiä 

helminauhaan siten , että 

binääriaakkosista muodostuu 

oma nimi

▪ leikkimällä salaista agenttia ja ” 

koodaamalla ” binääriaakkosilla 

viestin. Ylemmille luokille sopii 

hyvin yhdeksi tehtäväksi 

vaikkapa pakopeli-huoneeseen.

https://littlebinsforlittlehands.com/lego-computer-coding-stem-activities-for-kids/


5f. LIPPUPELI

▪ Materiaali ja ohjeet löytyvät 
http://www.poikkeustila.fi/selviytymispakkaus_6_12.pdf

▪ Lippumerkit https://fi.wikipedia.org/wiki/Viestiliput

▪ Leikkiä voi leikkiä myös vastakohdilla tai muilla kielillä esim. englannin ja ruotsin 
tunneilla.   

▪ HUOM! Kansainvälisissä merkeissä ei ole Å,Ä,Ö aakkosia.

Tarvikkeet:
Kilpailua varten tarvitaan kahdet liput ja lippulista jokaiselle joukkueelle. 

Peliohje:
Joukkueet jaetaan kahteen osaan. Joukkueiden toinen puoli menee toiseen 
päähän luokkaa, pihaa tai salia. Liput tulee kuitenkin nähdä selkeältä 
etäisyydeltä. Kilpailussa joukkueen toinen puolikas lukee omasta listastaan 
aloitussanan ja viestittää sen lipuilla toiselle puolikkaalle, joka viestittää omalta 
listalta sanan vastaparin. Viestittämistä jatketaan kunnes toinen joukkueista 
vastaanottaa lopetussanan, mikä on NUKKE. Se pitää huutaa kovaan ääneen. 
Sanoja voitte keksiä itse tai käyttää esim. seuraavaa listaa:
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http://www.poikkeustila.fi/selviytymispakkaus_6_12.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Viestiliput


5f. LIPPUPELI

Aloitussana OMENA 

Aloittakaa viestittämällä aina aloitussana. Alla lista  esim. yhdyssanoista. 

SANA VASTAPARI

hammas harja

lippu tanko

kerros talo

kahvi NUKKE

Jos nämä ovat liian helposti arvattavia laittakaa toisilleen merkityksettömiä sanoja

SANA VASTAPARI

Oulu laituri

poliisi kukka

poro sukka

puutarha NUKKE
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5f. LIPPUPELI

Lähde: commons.wikimedia.org 
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6. ALKEISOHJELMOINTIA

▪ Alkeisohjelmointia voi harjoitella esim. Bee-bot mehiläisrobottia ohjaamalla,  antamalla sille 
suuntakäskyjä

▪ Bee-bot työskentelyyn kuuluu joko valmiita alustoja tai läpinäkyvää muovia, mikä on 
ruudutettu 15cm x 15 cm ruuduiksi, joiden  alle voi laittaa kuvakortteja, numeroita, 
mittoja, nuotteja yms. Oppilaat voivat myös maalata ja ruuduttaa alustan itse.
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6a. IDEOITA BEE-BOTTIEN KÄYTTÖÖN
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http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/2016/04/kuinka-esiopetuksessa-voi-kayttaa-

bee.html

Kuvat Terhi Kuoppala

http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/2016/04/kuinka-esiopetuksessa-voi-kayttaa-bee.html


6a. IDEOITA BEE-BOTTIEN KÄYTTÖÖN
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6a. IDEOITA BEE-BOTTIEN KÄYTTÖÖN
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▪ Suomi toisena ja vieraana 

kielenä opetukseen
▪ Aseta Kultakutri ja kolme 

karhua- kortit Bee-bot alustan 

alle kuvapuoli ylöspäin

▪ Kerro tai lue tarina

▪ Pyydä lapsia ohjelmoimaan 
Bee-bot tarinan järjestykseen 

siten että se käy jokaisen 

kortin päällä

▪ Voit käyttää Pause-toimintoa, 

jolloin Bee-bot pysähtyy ko. 
kortin kohdalla ja voitte 

muistella ja kertoa omin 

sanoin tarinan kohdan

▪ Tarina löytyy myös iPadille

sovelluksena, jota voi käyttää 
tukena toiminnassa



6b. IDEOI MITEN KÄYTTÄISIT BEE-BOTTEJA RYHMÄSSÄSI
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Keksi itse tai yhdessä 

▪ mahdollisimman monta erilaista käyttötarkoitusta Bee-boteille

▪ keksikää erilaisia oppimispelejä Bee-boteille

▪ käyttäkää apuna sanapilveä ja erilaisia korttipohjia

▪ esim. peruutusajot, jääkiekkopeli, ilmapallojen puhkominen, hae minulle…



7. MITÄ OHJELMOINTI ON?
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▪ Ohjelmoinnillinen ajattelu on yksi  tulevaisuuden taidoista, jota nykypäivän 

lapset ja nuoret tarvitsevat kasvaessaan tulevaisuuden tekijöiksi.

▪ Arjessamme kohtaamme tietokoneohjelmia esim. kännyköissä, peleissä, 

pesukoneissa, hississä, pankkiautomaatissa, liukuportaissa, kaupan ovella, 

mikroaaltouunissa ja autoissa.

▪ Ilman ohjelmistoja kaikki tietokoneet ja muut älylaitteet ovatkin vain hyödytöntä 

elektroniikkaa

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC 

BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puzzly_at_the_computer_(RTL).svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


7a. MITÄ OHJELMOINTI ON ?

▪ Ohjelmointi tai koodaus on käskyjen antamista tietokoneella.

▪ Ohjelma on joukko käskylauseita, joita tietokone noudattaa suorittaakseen 
jonkin tehtävän. Tietokoneelle annetaan tarkka toimintaohje eli algoritmi, 
jonka avulla se tekee halutun asian.

▪ Ohjeet kirjoitetaan tietokoneen ymmärtämällä ohjelmointikielellä mm. Ruby, 
Python, Java ja C++ .

▪ Tietokone tallentaa, siirtää ja lukee numeromuotona raakamateriaalia ja tämä 
esitetään binäärilukujärjestelmässä 0 ,1 

▪ Lisätietoa http://koodi2016.fi/
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http://koodi2016.fi/


7b. MITÄKOODAAMINEN ON ?

▪ Vrt. Legoilla rakentaminen: Lego-palikat yhdistetään toisiinsa ja syntyy 
rakennelma.

▪ Koodauksessa rakennetaan käskyillä. 

▪ Käskyjä kirjoitetaan monta allekkain, niistä muodostuu ohjelma esim. näytölle 
piirtyy sana, numero, kuva esim. neliö kuten code.org sivun Frozen-pelissä. Pelit 
ovat myös tietokoneohjelmia. Code.org-sivulla voit koodata oman Flappy-pelin.

▪ Koodaus on kirjoittamista, olla  on omat kielioppisäätönsä. Koodauksen kielioppi 
on syntaksi. Ja syntaksivirhe tarkoittaa kirjoitusvirhettä.

▪ Koodaustyökaluilla helpotetaan ohjelman kirjoittamista 
tietokoneelle, ja ne huomaavat kirjoitus- eli syntaksivirheet

▪ Ideoita EU-Koodiviikolta esikouluista 

http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/search/label/%23eukoodiviikko

http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/search/label/%23eucodeweek

http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/search/label/ohjelmointi
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https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://studio.code.org/flappy/1
http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/search/label/
http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/search/label/
http://ictesiopetuksessa.blogspot.fi/search/label/ohjelmointi


7c. OHJELMOIDAAN APPLIKAATIOILLA (APP) ELI SOVELLUKSILLA
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▪ BlueBot

▪ Bee-bot
▪ Daisy the Dino

▪ Junior Coder

▪ The Foos,Code Spark

▪ ScratchJr
▪ Hopscotch

▪ Kodable

▪ Lightbot Hour

▪ Box Island
▪ Code for Kids

▪ Pyonkee

▪ FixTheFactory



7d. KOODATAAN KUVIN JA SCRIPTEIN

14.3.201813.0
3.2018
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https://studio.code.org/courses

▪ +4, +6 ja +10 vuotiaille sopivaa materiaalia harjoitella 

koodaamaan 

https://code.org/hourofcode/overview

▪ Koodaustunnin Frozen sopii myös alle kouluikäisille

ScratchJr sovelluksen  voi ladata täältä 

https://www.scratchjr.org/

▪ Aluksi voi harjoitella liikuttamaan vain yhtä 

hahmoa, lisäämään sille taustan ja äänet

https://scratch.mit.edu on laajempi versio ja 

https://scratch.mit.edu/tips löytyy tulostettavat
ohjekortit

https://studio.code.org/courses
https://code.org/hourofcode/overview
https://www.scratchjr.org/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/tips


8. KEKSINTÖJÄKEKSIMÄÄN !

▪ Kun lapset saavat ideoida laitteita ja 
keksiä niihin osia ja toimintatapoja, he 
voivat hyödyntää jo oppimaansa ja 
soveltaa sitä eri ympäristöihin

▪ Lapset voivat kokeilla esim. piirtää 
tietokoneella ja tulostaa 3D:nä 
suunnittelemiaan esineitä (ilmaista 
kirjastoissa ) 
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▪ Kaikenlainen ”värkkääminen ” 

edesauttaa lapsia ymmärtämään 
kuinka elektroniikka ja 

robotiikka toimii

▪ Kuvassa rakennetaan Valobottia, joka 

liikkuu taskulampun valossa



8a. KEKSINTÖJÄKEKSIMÄÄN !

▪ Monialalaisissa oppimisprojekteissa voivat myös esi- ja alkuopetuksen oppilaat 
olla mukana oppimassa isommilta ja jakamassa omaa osaamistaan

▪ Ylemmillä luokilla sovelletaan jo opittua keksimällä uusia innovatiivisia laitteita 
ja tuotteita yhdistämällä niihin esim. Micro:bit
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http://microbit.org/fi/guide/


8b. KEKSINTÖJÄKEKSIMÄÄN 
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Educa 2018



9. PELEJÄ JA  PUUHAKIRJA
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10. KIRJALLISUUTTA
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10. KIRJALLISUUTTA KOULULAISELLE
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