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Keksi ja koodaa leikkien –leiri 
 Esi- ja alkuopetusikäisille (6-9-vuotiaille) suunnattu 'Keksi ja koodaa leikkien'-leiri kutsuu 

lapset tutustumaan keksintöihin, ohjelmointiin ja robotiikkaan leikin keinoin. Ohjaajat ja 

lapset työskentelevät neljän päivän ajan yhdessä tehden ja kokeillen. 

 Materiaaliin on kuvattu leirin tavoitteet ja toteutusrunko 

 

Leirin tiedot 
Leirin kesto: 4 päivää, päivittäin klo 9.00–15.00 

Osallistujat: 16 lasta (14 poikaa, 2 tyttöä), 6-9v. 

Ohjaajat: Asta Ansolahti (lto, Innokas-verkoston kouluttaja) &    

Laura Salo (lto, Innokas-verkoston kouluttaja) 

 

 

Leirin tavoitteet 
 Leirin tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuus tutustua keksintöihin, ohjelmointiin 

ja robotiikkaan leikin keinoin 

 

 Leirin ohjelma on suunniteltu tukemaan sekä aloittelijan, että jo enemmän koodauksen 

ja ohjelmoinnin maailmaan tutustuneen lapsen oppimista 

 

 Leirillä harjoitellaan; ohjemoinnin alkeita, vuorovaikutustaitoja, luovaa ajattelua, 

ongelmaratkaisutaitoja, loogista ajattelua, päättelyä, syy-seuraus-suhteita, kaavojen 

tunnistamista, algoritmien luomista, hyödyntämään opittua 

 

 Opetellaan antamaan ohjeita ja komentoja leikeissä ja peleissä  

 

 Tutustutaan alkeisrobotiikkaan esim. Bee-bot ja Blue Bot 
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Jatkotarina luomassa taikaa ja jatkumoa 
 Leirin punaisena lankana ja motivaattorina toimii jatkokertomus,  jossa robotit pyytävät 

lapsilta apua erilaisissa tärkeissä, ongelmanratkaisua, yhteistyötä ja luovuutta vaativissa 

tehtävissä  

 

 Lapset vastaanottavat päivittäin uuden osan tarinaa ja näin tarinasta muodostuu leirin 

aikana mielekäs kokonaisuus 

 

 Tehtävät vaativat yhteistyötä  

 

 
 

 

Tarina saa alkunsa, kun pieni Beebi Bee-Bot robotti löytyy yllättäen vahtimestarin kopista. 

Robotti pyytää lapsilta apua kevätmyrskyssä traagisesti tuhoutuneen kotinsa 

jälleenrakentamisessa. Ensimmäisen päivän aikana lapset ratkovat kodin 

jälleenrakentamista koskevia pulmia ja kannustavat yhdessä Beebiä tutustumaan uuteen 

kotipaikkaansa esittelemällä, kuinka ohjelmoivat toisiaan ja kannustamalla Beebiä mukaan.  

 

Seuraavana aamuna lapset löytävät boksin, jossa on kaksi Blue-Botia. Blue-Bot kaipailee 

ystäväänsä Beebiä. Näin lapset saavat lisää uutta kotia kaipaavia robotteja suojaansa. 

Samalla heidän on opeteltava, miten robotit toimivat, jotta he tietävät millaisia asioita 

robottien elinympäristö vaatii.   

 

Kolmas aamu starattaa jälleen viestin ja kahden uuden Blue-Botin ilmaantumisella. Botit 

kertovat toivovansa vauvoja. Näin ollen lapset alkavat työstää pieniä vauvarobotteja, 

Babyboteja.  

 

Leirin viimeisen päivän aikana lasten aamupiiripaikalta löytyy siivoustarvikkeita sekä vielä kaksi 

Blue-Botia. Mukana on kirje, jossa kannustetaan viemään rakennustyö loppuun ja vieläpä 

esittelykuntoon. Lopuksi ohjaajat välittävät lapsille robottien viestin:  

“KIITOS AVUSTA  UUDET YSTÄVÄT” 
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Jatkotarinan aikana lapsille ilmestyvät viestit  
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Leiripäivien aikataulu 
 

9.00 Kuulumiset ja virittäytyminen toimintaan 

9.30 uuden vihjeen löytyminen  

10.00 vihjeen pohjalta uusien taitojen harjoitteleminen 

11.00 lounas 

11.30 lukuhetki  

12.00 aamupäivän tehtävien jatkaminen, lisätehtävät, leikki 

välipala ja ulkoilu sopivassa vaiheessa 

15.00 Kotiin 

 

 

 

 

 

Päivä 1 
Aloitus: 

 tutustuminen piirissä: “Olen Asta ja pidän…” 

 leiriä koskevien toiveiden, odotusten ja tavoitteiden kerääminen paperille 

 keskustelua ohjelmoinnista: “mitä tiedämme jo?” 

 lyhyt video “Mitä ohjelmointi on?” https://www.innokas.fi/materiaalit/mita-ohjelmointi-

on/  

Kierros kampuksella + kehyskertomuksen aloitus: 

 ensimmäisen päivän mysteerilaatikko löytyy, paluu omaan tilaan tutkimaan sisältöä 

(=Bee Bot ja kirje), ensimmäinen tehtävänanto: 3 mysteerisanaa 

 lounas 

 lukuhetki 

 ihmisrobotin ohjelmoiminen ruudukossa -> mysteerisanat ratkeavat ruudukosta 

löytyvien kuvien takaa 

 ulkoilu ja välipala: Peili, Swish-bang-boing, Kapteeni käskee 

 aloitellaan Beebin kodin suunnittelu, kaverin ohjaaminen ruudukossa, Tatun ja Patun 

kummalliset keksinnöt kirjan lukemista 

 

 

 

 

 

 

https://www.innokas.fi/materiaalit/mita-ohjelmointi-on/
https://www.innokas.fi/materiaalit/mita-ohjelmointi-on/
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Esimerkkitehtävä 
Ihmisrobotin ohjelmoiminen ruudukossa 
 

 Pari ohjaa antamalla yhden ohjeen kerrallaan. “yksi askel eteenpäin, käänny, nosta 

leijona” 

 

 Ruudukkoon voi sijoittaa erilaisia esteitä ja tavoite kohtia (palikat, eläimet, kuvat, 

tekstit) 

 

 Nuolikortteja peräkkäin sijoittelemalla voidaan antaa samalla tavalla ohjeita. 

muuttamalla nuolten järjestystä koodi muuttuu 
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Päivä 2 
 

Aloitus/ virittäytyminen: 

 fiiliskierros, mitä edellisestä päivästä jäi mieleen, jäikö jokin mietityttämään 

 Tiimisopimus, tiiminimi, tiimihuuto (tärkeä osa ryhmäytymistä) 

 Kapteeni käskee 

Päivän teema: Botit ja niiden ohjelmoiminen 

 Kierros kampuksella jatkuu ja uusi mysteerilaatikko löytyy, palataan luokkaan 

tarkastelemaan sisältöä (= 2 x Blue-Bott ja kirje) 

 Tutkitaan kolmea löydettyä robottia:  mitä osia robotissa on? miten robotille annetaan 

komento? Miten muisti tyhjennetään? missä robotti voi liikkua? yms. 

 jako kahteen ryhmään: robottien ohjaaminen leikkialustoilla (geometriset kuviot, katu)  

 lounas 

 lukuhetki 

 2 ryhmässä: Bottien kodin rakentamista ja Blue-Botin ohjaamista tablettitietokoneella 

 

 

 Ryhmäytymistehtävä 
Tiimille nimi, tiimisopimus ja tiimihuuto 
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 Tiimin nimi valitaan äänestyksellä 

 

 Nimen valinnan jälkeen pohditaan yhdessä muutama toimintaa helpottava sopimus, 

jotka kirjataan paperille, jonka kaikki allekirjoittavat sitoumuksensa merkiksi (sopimus 

esille, jotta siihen voidaan palata) 

 

 Tiimihuuto on hauska ja kannustava lisä. Kun tiimi on onnistunut ratkomaan, 

tekemään, kokeilemaan, leikkimään ym. voidaan liittää kädet yhteen ja iloita 

onnistumisesta yhteisen huudon muodossa. 
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Esimerkkitehtävä 
Bee-Botien ja Blue-Botien ohjelmoiminen 
 

 
 

=Alkeisohjelmointia 

 

 Beebotin ohjelmoinnin avulla motivaatiota ja/tai toistoa oppimiseen (matematiikan 

käsitteitä, kieltenopiskelussa sanastoa, tunnetaitoja, koordinaatit, historian aikaudet 

jne.) 

 Eskari,alaluokat: esim. äänne-kirjain vastaavuus, tavut, lauseet, kirjaimista oma nimi, 

salasana, etsi vokaalit jne  

 Koodin kirjaamista: esim. radan koodaaminen, esterata, reitti jne. 

 Haasteellisempaa: esim 2 Bee-Botin/Blue-Botin käyttö alustalla, reitin arvointia, 

mittaamista ja tarkistamista sekä tietyn kuvion piirtäminen (Beebottiin kynä kiinni)  

 Oman pelin keksiminen  
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Päivä 3 
Aloitus/ virittäytyminen: 

 Fiiliskierros, tiimihuuto ja muutama uuteen teemaan johdattava videopätkä Robo 

Mestareiden sivuilta 

 Saamme postina kirjeen ja Baby-Botin osia(=epäkesko). 

Päivän teema: Epäkesko 

 Jako 2 ryhmään: toinen ryhmä Baby-Botien rakentaminen ja toinen ryhmä Botien 

ohjemointia sekä kodin rakentamista, vaihto puolivälissä 

 lounas 

 lukuhetki 

 ulkoilu 

 rytmileikki 

 kertausta ja hauskaa olemista: 

 aamupäivän toiminnan jatkuminen itse valitsemassa ryhmässä, majan rakentelu ja 

pelit 

 

 

Esimerkkitehtävä 
Baby-Bot epäkeskolla 
Rakensimme Boteille vauvoja, jotka saivat 

nimekseen Baby-Bot 

 

Selkeät ohjeet epäkeskon rakentamiseen: 

http://www.oulu.fi/teknokas/tehtavakortit/epakesko_ja_sahkomoottori.pdf  

Opittavat taidot:  

ongelmanratkaisu, luovuus, yhteistyö, omatoimisuus, kuuntelutaidot, ajattelutaidot, 

hienomotoriikka, välineiden käyttö ym. 

 

Tarvikkeet: sähkömoottori, virtalähte 2XAA , rautalankaa, askartelutarvikkeita(sakset, pihdit, 

silmät, kuumaliima, tavallinen liima, teippi, glitter, silkki- ja kreppipaperi, tussit, led-valot, niitit, 

klemmarit ym.  

ps. Ohjaajien suosikki! 

http://www.oulu.fi/teknokas/tehtavakortit/epakesko_ja_sahkomoottori.pdf
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Esimerkkitehtävä 
Ohjelmointi rytmeillä leikkien 
 

 

 
 

 Ensimmäinen kortti kertoo, mitä ruumiinosaa ohjelmoidaan ja kuvien järjestystä 

muuttamalla koodi muuttuu 

 

 Toimitaan kuvien osoittamien toimintojen mukaisesti (esim. napsutus x 2, tauko x2, 

reisiin taputus x2, taputus x2, taputus x3, taputus x2, loppu) 

 

 Lapset voivat itse keksiä uusia liikkeitä ja esimerkiksi tempojen vaihtelu luo lisää 

haastetta 
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Päivä 4 
Aloitus/ Virittäytyminen: 

 Mysteerilaatikko ja siivousväleitä löytyy aamupiiripaikalta 

 Tutustutaan viimeiseen haasteeseen  

 Fiiliskierros 

 Lasten toiveesta Robo Mestareiden finaalikatsomo 

 

Päivän teema pelastusoperaation lopetus:    

 aloitettujen projektien loppuun viemistä 

 lounas 

 lukuhetki 

 ulkoilu 

 siivous 

 Ohjaajien välityksellä lapset saavat kuulla robottien kiitokset! 

Näyttely ja diplomien jako 

 lasten läheiset on kutsuttu päivän päätteeksi katsomaan lasten hienoja tuotoksia 
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Esimerkkejä leikeistä ja peleistä 
 

Peili:  
 

Peili asettuu seisomaan selin muihin pelaajiin pienen matkan päähän. Muut pelaajat seisovat 

rivissä.(Etäisyys riippuu pelaajien määrästä sekä tilan antamista mahdollisuuksista.)  

 

Pelin tavoitteena on päästä peiliksi peilin paikalle. Niinpä pelaajat liikkuvat “salaa” kohti edessä 

selin olevaa peiliä. Peilillä on oikeus pienin väliajoin kääntyä ja katsoa ketkä liikkuvat. Jos hän 

havaitsee liikettä, hän mainitsee kyseisen pelaajan nimeltä ja tämän on palattava lähtöviivalle. 

Näin jatketaan kunnes joku onnistuu koskettamaan peiliä selkään ja huutaa "Peili!" Peili vaihtuu 

ja leikki voidaan aloittaa alusta. 

 

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. 

 

Swish-bang-boing: 
Pelaajat ovat piirissä. Swish kiertää siten, että vuoro siirretään seuraavalle lakaisevalla liikkeellä: 

”Swish!” (käsien heilautus sivulta toiselle kuin vauhtia antaen). Vuoron voi siirtää kenelle 

tahansa pelaajalle ampumalla: ”Bang!”(osoittaa kaveria, jolle vuoron haluaa siirtää). Swishin ja 

bangin voi heijastaa takaisin nostamalla kämmenet eteensä peileiksi ja sanomalla ”Boing!”. 
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Tarvikkeita leirille 
 Askartelutarvikkeita kuten liima, sakset, kuumaliima, erilaiset teipit, piirustuspaperi, 

maalit, pensselit, vesikupit, suojaliinat, tikut, kivet, glitter, kreppi- ja silkkipaperi, 

piippurassi, rautalanka, tussit, 

 elektoriniikkarakentelutarvikkeita kuten moottoreita ja paristokoteloita 

 Alkeisrobotteja esim. Bee-Bot/Blue-Bot 

 Ipad/ Tabletti (+pelit) 

 Lukuhetken kirja + muita aiheeseen liittyviä kirjoja tutkittaviksi: esim. Tatun ja Patun 

oudot kojeet, Hello Ruby, Koululaisen ohjelmointikirja, Dibitassut -Matka ohjelmoinnin 

maailmaan 

 Pelit: Robogem, Koodauspläjäys 

 Rakenna itse tai parin ohjeen mukaan: esim. Multilink, lego -palikat ja Tangram 

 Leiriläisten diplomit 
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ILOA LEIRIN JÄRJESTÄMISEEN! 

 


