Ohjelmointiopas
alakouluun

▸ 20 oppituntia 3.–6.-luokkalaisille
▸ Opettajalle tarkat ohjeet oppitunneille
Minna Konttinen
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
2017

2

Ohjelmointiopas alakouluun

Sisältö

9. tunti Laiva uppoaa

28

algoritmi

10. tunti Luovasti yhdessä

30

luova ongelmanratkaisuprosessi, ohjelmoinnillinen ajattelu, yhteistyö

11. tunti Tosi vai epätosi?

32

vertailuoperaattori, looginen operaattori, totuusarvo

Miksi ohjelmointia?
Opetussuunnitelma ja ohjelmointi vuosiluokilla 1–6
Tämä ohjelmointiopas

3
4
6

1. tunti Alkusysäys ohjelmointiin

8

tietokone, internet, o
 hjelmointi, koodaus, nettikiusaaminen

2. tunti Opettajani on robotti

11

järjestetty käskyjono, osiin purkaminen, algoritmit

3. tunti Käskyt järjestykseen

13

järjestetty käskyjono, ohjeketjun virheet, algoritmit, funktiot

4. tunti Piirrä kuvioita

15

järjestetty käskyjono, algoritmit, ongelman purkaminen osiin

5. tunti Labyrintti ruudukkoon

18

algoritmit, järjestetty käskyjono, kokonaisuuden hahmottaminen

6. tunti Kulje kartalla

20

algoritmit, järjestetty käskyjono, kokonaisuuden hahmottaminen

7. tunti Koodaa 1

22

visuaalinen ohjelmointi

8. tunti Koodaa 2
visuaalinen ohjelmointi

26

12. tunti Toista se!

36

toistuva rakenne, silmukat, säännönmukaisuuksien hahmottaminen

13. tunti Salakirjoitusta

39

merkkijono, tietorakenteet

14. tunti Ohjelmoi robotti

41

visuaalinen ohjelmointi

15. tunti Suunnittele tietokone

44

tietokoneen osat esimerkiksi ohjelma, näyttö, näppäimistö,
keskusyksikkö jne.

16. tunti Kaksijärjestelmä

47

bitti, binääriluvut, tavu

17. tunti Toteuta kortti Scratchilla

51

visuaalinen ohjelmointi, koodi, skripti

18. tunti Ohjelmoi liikettä Scratchilla

54

visuaalinen ohjelmointi, koordinaatisto

19. ja 20. tunti Ohjelmoi matikkapeli Scratchilla

57

visuaalinen ohjelmointi

Sanasto

63

Ohjelmointiopas alakouluun

Miksi ohjelmointia?
Opetussuunnitelma tuo rajat ja linjat opetukseen koulussa. Uuden vuonna 2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman mukaan ohjelmointi
tulee osaksi opettamista ihan peruskoulun ensimmäisestä luokasta
lähtien. Mutta miksi ohjelmointi on haluttu tuoda peruskouluun?
Koulu on aina halunnut tarjota lapsille mahdollisuuden ymmärtää
ympäröivää maailmaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi historian, ympäristöja luonnontiedon, matematiikan ja nyt myös ohjelmoinnin kautta. Tietoyhteiskunnan rakennuspalikoiden ymmärtäminen on tärkeä osa jokaisen
meidän kansalaistaitoja.
Ohjelmointia on tärkeä ymmärtää, vaikkei koodaisikaan koskaan itse.
Hyvät ja monipuoliset it-taidot ovat olennainen osa suurinta osaa toimialoista, olipa kyse maa- tai metsätaloudesta, vaatetusalasta tai vaikkapa
kauppatieteistä. Jos ymmärtää perusasiat ohjelmoinnista, osaa vaatia
parempia ohjelmia tai pystyy viestimään sujuvasti koodauksen ammattilaisten kanssa. Ohjelmoinnin ymmärtäminen on yleissivistystä.
Maailmaa rakentavat yhä useammin ihmiset, jotka osaavat käskeä
tietokonetta. Koulu haluaa kasvattaa lapsia, jotka ovat rakentamassa ja
luomassa aktiivisesti uutta maailmaa, ei vain passiivisena seuraamassa,
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Lapset sijoittuvat tulevaisuudessa ammatteihin, joita emme edes tiedä vielä olevan olemassa.
Yksittäiselle oppilaalle ohjelmointi tuottaa älyllistä iloa. Tietokone
antaa välittömän palautteen, ja tuotoksen pystyy jakamaan kavereille
verkossa. Toisaalta ohjelmoinnin avulla ajattelun ja oppimaan oppimisen
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taidot kehittyvät. Kaikissa oppiaineissa ja myös elämässä laajemmin looginen ja luova ajattelu, tarkka työskentely, kyky hahmottaa ja ratkaista
ongelmia ovat hyödyllisiä. Tätä kaikkea ohjelmointi opettaa.
Suomalainen koulutus on perinteisesti ollut maailman huippua.
Monissa maissa, mm. Virossa ja Englannissa, ohjelmointia on opetettu
peruskoulussa jo vuosien ajan. Nyt myös Suomi on tässä kehityksessä
mukana.
Mitä ohjelmointi sitten on? Ohjelmointi on laaja käsite. Ohjelmointi
on tietyn ongelman muuttamista sellaiseen muotoon, jonka tietokone
ymmärtää. Toisaalta ohjelmointi on luova prosessi, johon usein kuuluu
myös yhteistyö muiden ihmisten kanssa. Joku on sanonut, että ohjelmointi on sekä taidetta että käsityötä. Taitavan koodarin ohjelmointiprosessi on hyvin samanlainen kuin taiteentekijän prosessi luoda jotain
uutta ja ainutlaatuista. Toisaalta koodaus on käsityötä, jonkun ihmisen
käsin tekemää työtä.
Ohjelmointi mahdollistaa luovan ilmaisun myös niille, joille perinteiset ilmaisun keinot (puhuminen, kirjoittaminen, laulaminen jne) eivät ole
helppoja. Toki ohjelmointi tukee myös perinteistä ilmaisua. Esimerkiksi
perinteinen tarinankerronta saa uusia ulottuvuuksia ohjelmoidun pelin avulla, jossa tarinaa elävöittävät kuva, musiikki ja koko visuaalinen
maailma.
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Opetussuunnitelma
ja ohjelmointi
vuosiluokilla 1–6
Syksyllä 2016 tulee käyttöön uusi opetussuunnitelma, jossa mainitaan
myös ohjelmointi. Opetushallituksen ohjeen mukaan aika ohjelmoinnille
otetaan matematiikan tuntijaosta. Tarkoitus on kuitenkin, että ohjelmoinnillista ajattelua liitetään myös muihin oppiaineisiin mahdollisuuksien mukaan.
Suomessa ohjelmointia alakoulussa opettavat taitavat, osaavat ja
pätevät luokanopettajat, joilla on vahvat pedagogiset taidot. Alakoulussa ohjelmoinnin opetus on enimmäkseen ohjelmoinnillisen ajattelun ja
ohjelmoinnissa hyödyllisten ajattelumallien opettamista. Opettajan itse
ei tarvitse osata koodata tai ohjelmoida monimutkaisia koodisarjoja.
Opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan sana ohjelmointi
19 kertaa. Ohjelmointitaidot mainitaan osana sekä laaja-alaisia osaamistavoitteita (tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen) että matematiikan
ja käsityön ainekohtaisissa osioissa.
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen,
asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. (Opetussuunnitelman perusteet, luku 3). Uudessa opetussuunnitelmassa on seitse
män laaja-alaista osaamiskokonaisuutta, joista yksi on tieto-ja

viestintäteknologinen osaaminen (L5). Se on tärkeä kansalaistaito sekä
itsessään että osana monilukutaitoa. Ohjelmointi näkyy seuraavissa kohdissa laaja-alaisissa osaamistavoitteissa:
ҨҨ Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen m
 edian
parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista.
(s. 103)
ҨҨ Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–6
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten
teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. (s. 165)
Vaikka sanaa ohjelmointi ei mainitakaan muissa laaja-alaisen osaamisen
osaamiskokonaisuuksissa, liittyy ohjelmointi kuitenkin vahvasti myös
kolmeen muuhun kokonaisuuteen. Ajatteluun ja oppimaan oppimiseen
(L1) liittyvät vahvasti ohjelmoinnin algoritmien luominen, ongelmien
purkaminen, kaavojen tunnistaminen, ratkaisujen yleistäminen ja
automatisointi sekä tietokonekielen ymmärtäminen. Myös algoritmien
luominen ja kaavojen tunnistaminen kuuluvat itsestä huolehtimiseen
ja arjen taitoihin (L3). Ohjelmointi on ehdottomasti osa monilukutaitoa
(L4), erityisesti tietokonekielen ymmärtämisen ja kaavojen tunnistamisen kautta.
Uudessa opetussuunnitelmassa ohjelmointi näkyy myös sekä matematiikan tavoitteissa että niihin liittyvissä keskeisissä sisältöalueissa. Ohjelmointi on myös mainittu matematiikan kuudennen luokan
arviointikriteereissä.
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ҨҨ Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2
S1 Ajattelun taidot
Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia
toimintaohjeita, joita myös testataan. (s. 135)
ҨҨ Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6
T14 Opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä.
(s. 261)
ҨҨ Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6
S1 Ajattelun taidot
Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä. (s. 261)
ҨҨ Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää
osaamista (arvosana 8) kuvaava sanallista arviota varten
T14 Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä. (s. 265)
Käsityön opetussuunnitelmassa vuosiluokilla 3–6 on myös mainittu ohjelmointi. Tietotekniikan ymmärtämiseen tarvitaan perustietoja sähköstä
ja elektroniikasta. Käsitöissä nämä kaikki voidaan yhdistää ja toteuttaa
käytännössä oman tekemisen kautta.

ҨҨ Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla
3–6
S3 Kokeilu
Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin. (s. 303)
Nämä opetussuunnitelman sisällöt tarkoittavat yksinkertaisesti sitä,
että vuosiluokilla 1-2 ohjelmointia opetellaan leikin kautta esimerkiksi
antamalla käskyjä ja komentoja ihmiseltä toiselle. Ohjelmointihan
on käskyjen antamista tietokoneelle. Vuosiluokilla 3-6 perehdytään
tekemiseen, joka on lähempänä itse ohjelmointia. Työkaluina ovat
aluksi suulliset harjoitukset, sitten kynä ja paperi ja lopulta visuaalinen
ohjelmointiympäristö.
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Tämä
ohjelmointiopas
Viime vuosien aikana internetiin on tullut opettajille loistavia ohjepaketteja ja oppaita ohjelmoinnin opetukseen. Myös eri tahot järjestävät
opettajille ohjelmointikoulutusta. Seuraavilta sivuilta löytyy paljon hyvää
tietoa ohjelmoinnista koulussa:
www.koodikoulu.fi
www.koodiaapinen.fi
www.koodikerho.fi
www.innokas.fi
www.teromakotero.fi
koodikummi.wordpress.com
www.koodiklinikka.fi
Olen huomannut, että ohjelmointikoulutuksiin hakeutuu jo ennestään
ohjelmointia osaavat tai ohjelmoinnista innostuneet opettajat. Syksyllä
2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman mukaan ohjelmointia
täytyy kuitenkin opettaa kaikille peruskoulun oppilaille ja alakoulussa
kaikkien luokanopettajien toimesta.
Tämä materiaali tarjoaa mahdollisuuden opettaa luokilla 3-6 opetussuunnitelman vaatimaa ohjelmoinnillista ajattelua ja ohjelmointia kynän,
paperin ja tietokoneen avulla ilman opettajan massiivista ennakkotietoa
ohjelmoinnista. Pelkkä innostunut asenne ja avoin mieli riittävät!

Ohjelmointioppaassa on 20 oppitunnille tavoitteet, tarvittavat ohjelmoinnin käsitteet, tarkat suunnitelmat ja etenemisohjeet sekä paljon
lisätietoa ja -harjoituksia. Opettaja voi käydä 20 oppituntia läpi järjestyksessä yhden lukuvuoden aikana tiiviissä jaksossa tai jakaa oppitunnit
neljälle lukuvuodelle viiden oppitunnin jaksoihin. Oppaan oppitunnit
etenevät helpoimmista harjoituksista vaikeampiin, kuitenkin niin, että
aina välillä tartutaan kynään ja paperiin ja välillä harjoituksia tehdään
tietokoneella.
Ohjeet ovat opettajalle, joka voi soveltaa niitä tarpeen mukaan.
Opettajan kannattaa ennen oppituntia tutkia tuntiohjeet läpi ja kokeilla
esimerkiksi www.koodaustunti.fi-, Lightbot- ja Scratch -sivustoja. Näin
tuntityöskentely toimii sujuvammin.
Materiaali on vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa verkosta.
Ohjelmointiopas ei olisi syntynyt ilman laajaa yhteistyötä. Monipuoliset ja informatiiviset taustatietoa opettajalle -osiot ovat Toomas
Kalliojan, Tuomo Laineen ja Ossi Rautalahden käsialaa. Laajasta
sanasto‑osiosta kiitän edellisten lisäksi Tarmo Toikkasta, jonka asiantuntemuksen avulla sanasto on näin monipuolinen. Oppaan graafisesta
suunnittelusta on vastannut Pauliina Nykänen.
Haluan kiittää vielä koulutuksista, keskusteluista, kommenteista sekä
monipuolisesta ja rakentavasta palautteesta seuraavia henkilöitä:
Hannele Ambrosie, SYK
Nicolas Ambrosie, Aalto yliopisto
Matias Fontana, Aalto yliopisto
Jarmo Hurri, SYK
Toomas Kallioja, Aalto yliopisto, Informaatioverkostot
Henrietta Kekäläinen, Mehackit
Otto Kekäläinen, Koodikerho
Tuomo Laine, Aalto yliopisto, Informaatioverkostot
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Sampo Lokki, SYK
Leena Paasio-Leimola, SYK
Ossi Rautalahti, Aalto yliopisto, Informaatioverkostot
Riina Riutankoski, SYK
Kati Sormunen, Innokas
Otso Sorvettula, Mehackit
Tarmo Toikkanen, Aalto yliopisto
Tero Toivanen, Scratch-klubi
Oppimateriaalin työstämiseen olen saanut taloudellista tukea Suomen
teknologiateollisuudelta.

Minna Konttinen
luokanopettaja
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
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1. tunti Alkusysäys ohjelmointiin
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

tietokone, internet, ohjelmointi,
koodaus, nettikiusaaminen

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ innostuu yhdessä tekemisestä, tietokonemaailmasta ja
ohjelmoinnista.
ҨҨ ymmärtää, miksi ohjelmoinnin ymmärtäminen on tärkeää.
ҨҨ ymmärtää tietokoneiden perustoimintaperiaatteet.
ҨҨ ymmärtää internetin perustoimintaperiaatteet.
ҨҨ kirjoittaa yhdessä luokkatovereiden kanssa luokan säännöt
t ietokoneiden käyttöön.

INTEGROINTI

ҨҨ äidinkieli ja kirjallisuus

MATERIAALIT

ҨҨ kynä ja paperi / pari

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Yhä useampi kodin laite kuten leivänpaahdin, televisio tai esimerkiksi
mikroaaltouuni on yhteydessä internetiin. Mikäli laite on yhteydessä
kodin wlan-verkkoon tai esimerkiksi bluetoothin kautta yhteydessä
internetiin kytkettyyn kännykkään, on sekin laite osa internetiä. Tästä
juontaa sanonta ”Internet of things”, eli maailma on suuntaamassa
yhä enemmän suuntaan, jossa kaikki laitteet voivat kommunikoida
keskenään ja niitä voidaan hallita verkon yli.
ҨҨ Internet on paikka, jossa on helppo olla anonyymi. Käyttäjät voivat
luoda epäaitoja profiileja ja esittäytyä kenenä tahansa. Joskus oikeassakin maailmassa voi olla vaikea tarkistaa, onko henkilö se kuka
sanoo olevansa. Mieti, kuinka vaikeaa se on internetin välityksellä?
ҨҨ Huolimatta siitä, että toisten käyttäjien on vaikea tunnistaa varmuudella toisiaan, jää internetin käytöstä usein jälki. Ammattilaiset, kuten
palveluntarjoajat tai ammattikseen ohjelmoivat, kykenevät seuraamaan, mitä ihmiset tekevät internetin välityksellä ja esimerkiksi
millaisilla sivustoilla he vierailevat.
ҨҨ Internet on siis paikka, jossa voi olla vaikea tietää kuka kukin oikeasti
on, mutta samalla kaikkien toiminnasta jää usein jälki esimerkiksi
palvelimien muistille tai lokitietona palveluntarjoajalle.
Sanasto-osuudessa on opettajalle yksinkertaisia selityksiä moniin
ohjelmointiin ja tietokoneisiin liittyviin termeihin.

1. tunti Alkusysäys ohjelmointiin

Alkusysäys
ohjelmointiin
MOTIVOINTI

Työskennelkää ryhmissä. Keksikää 30 sekunnissa mahdollisimman
monta sanaa / substantiivia / verbiä / nimeä / maata, jotka alkavat
T-kirjaimella (K, P, R, S).
Ohjelmoinnissa tarvitaan yhteistyötaitoja sekä luovuutta. Kenellä oli
ryhmän parhaat yhteistyötaidot? Kuka keksi parhaiten eri sanoja?

TYÖSKENTELY

Kerätään taululle ohjelmointiin, koodaukseen ja tietokoneisiin liittyviä
sanoja (esimerkiksi tietokone, printteri, kaapeli, johto, hiiri, näppäimistö,
internet, wlan, koodi, selain, Safari, Mozilla, Google jne). Ympyröidään
ne, jotka voidaan nähdä. Alleviivataan ne, jotka osataan selittää, mitä ne
tarkoittavat. Mitä sanoja ei ole ympyröity eikä alleviivattu? Osaako joku
selittää ne?
Opettaja osoittaa luokassa olevaa tietokonetta ja kertoo, että tietokone
itsessään on tyhmä. Se tekee vain ne toiminnot, jotka ihminen käskee
sen tehdä. Ihmiset ohjelmoivat tietokoneeseen koodeja, joiden avulla
tietokone toimii.
ҨҨ Millaisia käskyjä tietokoneeseen kannattaisi ohjelmoida luokassa?
(esimerkiksi tietokone ilmoittaisi, kun kaikki oppilaat istuvat oikeilla
paikoillaan tai kun työrauha on sopiva)
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ҨҨ Mitkä tietokoneen toiminnot auttaisivat oppilaita? (esimerkiksi tietokone tekisi kotitehtävät ja lukisi läksyt)
ҨҨ Mitkä tietokoneen toiminnot auttaisivat opettajaa? (esimerkiksi
tietokone hoitaisi välituntivalvonnat ja tarkastaisi kokeet)
ҨҨ Entä millaiset tietokoneen toiminnot auttaisivat kotitöissä?
(esimerkiksi tietokone keräisi lelut lattialta ja laittaisi likaiset pyykit
pyykkikoneeseen)
Opettaja kertoo, että
ҨҨ tietokone on nimensä mukaan kone. Aivan kuin mikä tahansa muu
kone (esim. kaivuri, kahvinkeitin jne.) se ei tee mitään, ellei sitä
laiteta tekemään jotain ja tähän tekemiseen se käyttää polttoainetta.
Tietokoneen tapauksessa polttoaine on yleensä sähköä.
ҨҨ aivan kuten muillakin koneilla, tietokoneella voidaan suorittaa
erinäköisiä tehtäviä. Koneita voidaan myös ohjelmoida, eli antaa niille
toimintaohjeita eri näköisiin tilanteisiin. Tietokone voi olla myös osa
isompaa konetta - nykyajan autoissa on lähes kaikissa monia tietokoneita, joiden avulla toimii esimerkiksi radio, navigaattori tai joskus
jopa ohjausjärjestelmä.
ҨҨ pienoistietokoneita on kaikkialla ympärillämme esimerkiksi puhelimessa, pelikonsoleissa, kodinkoneissa, ilmastointilaitteissa jne.
Opettaja kertoo, että
ҨҨ internet on valtava verkko, joka on avoinna ihan meille kaikille.
Internetin verkossa liikkuessa täytyy tietää osoite, minne on
menossa.
ҨҨ Internet on avoinna kaikille, jotka haluavat liittyä siihen noudattamalla
sen teknisiä viestintäsääntöjä eli protokollia. Esimerkiksi: Koulussa
on sovittu yhteinen viestintäsääntö: kun halutaan puheenvuoro niin
sitä pyydetään viittaamalla. Ja kun oppilas tai opettaja puhuu niin

1. tunti Alkusysäys ohjelmointiin

muut oppilaat ja opettaja kuuntelevat. Kenen tahansa, joka haluaa
liittyä tähän verkkoon, pitää noudattaa samoja sääntöjä saadakseen
äänensä kuuluviin. Samanlailla tietokoneilla ja verkoilla on internetissä säännöt, joita ilman verkossa ei voi toimia ja kommunikoida.
Pohditaan yhdessä:
ҨҨ Mitä hankaluuksia voi tulla siitä, että internet on kaikille avoin?
ҨҨ Miksi kuvien julkaiseminen internetissä voi tuoda ongelmia?
ҨҨ Millä internet-sivuilla käyt usein?
ҨҨ Koska internet on kaikille avoin, sieltä ei löydy ikärajoja kuten
elokuvista tai peleistä. Mitä vaikeuksia tämä tuo?
ҨҨ Miten internetissä pitäisi käyttäytyä?
ҨҨ Mitä tarkoittaa nettietiketti?
ҨҨ Mitä tarkoittaa nettikiusaaminen? Muista, että internetissä oleva
keskustelu- tai pelikaveri on ihka oikea ihminen, aivan kuten koulussa
viereisessä pulpetissa istuva luokkatoverikin.
Kirjoitetaan yhdessä luokan sääntötaulu tietokoneiden ja internetin
käyttöön. Mietitään ensin ryhmissä sääntöjä, ja kootaan yhdessä säännöt taululle. Lopuksi valitaan esim. 10 tärkeintä sääntöä. Yksi ryhmä
kirjoittaa yhden säännön paperisuikaleelle, jotka koristellaan. Suikaleet
kootaan yhdelle isolle paperille sääntötauluksi.
Aloitetaan sääntötaulun virkkeet esimerkiksi näin
ҨҨ Aloita...
ҨҨ Muista..
ҨҨ Ole...
ҨҨ Kirjoita aina…
ҨҨ Kysy opettajalta, jos…
ҨҨ Kysy vanhemmilta, jos…
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ҨҨ
ҨҨ
ҨҨ
ҨҨ
ҨҨ
ҨҨ
ҨҨ

Kerro aikuiselle, jos…
Pyydä lupa…
Kunnioita...
Ota huomioon…
Älä paljasta...
Älä koskaan…
Älä lähetä...

Lisäharjoituksia
Kirjoitetaan säännöt somen käyttöön.
ҨҨ www.ikarajat.fi
ҨҨ www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/lapset_ ja_media/
ҨҨ www.mediakasvatus.fi
Käydään tutustumassa internet-sivuun, joka näyttää viestin kulun
kartalla. Jos kirjoittaa tietokoneelle oman koulun kotisivun, sivu näyttää,
miten viesti etenee.
ҨҨ http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/
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2. tunti Opettajani on robotti
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

järjestetty käskyjono, osiin purkaminen, algoritmit

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ harjoittelee käskyjonon kirjoittamista.
ҨҨ antaa yksinkertaisia ohjeita opettajalle tai luokkatoverille, joka toimii
annettujen ohjeiden mukaan.

INTERGROINTI

ҨҨ äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto, matematiikka

MATERIAALIT

ҨҨ kynä ja paperia

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Tietotekniikassa järjestetty käskyjono on joukko tiettyjä komentoja,
jotka tietokone suorittaa tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä.
Huomioitavaa on, että suoritusjärjestyksellä on suuri merkitys lopputulokseen, sillä samoilla, eri järjestykseen laitetuilla komennoilla
voidaan päätyä täysin toisenlaiseen lopputulokseen. Esimerkiksi
hahmolle voidaan antaa liikkumiskomentoja ja riippuen komentojen
järjestyksestä hahmo päätyy eri loppuruutuun. Toisaalta kahdella
tai useammalla eri komennolla voi päätyä myös samaan ruutuun,
mikä kuvastaa hyvin sitä, miten ohjelmoinnissa ei ole välttämättä
vain yhtä oikeaa ratkaisua. Ohjelmoinnissa yksittäisten käskyjen
sisältö voi vaihdella yksinkertaisista määrittelyistä (liiku yksi ruutu)
kokonaisiin käskykokonaisuuksiin (liiku neljä ruutua ylös, kaksi
vasemmalle). Käskyt ja niiden suoritusjärjestys ovat yksi ohjelmoinnin
ja eri ohjelmointikielien alla piilevän toimintalogiikan tärkeimmistä
peruspilareista.
ҨҨ Tietokoneet toteuttavat käskyt juuri niin kuin ne on määritelty. Siksi
on hyvä huomioida kuinka tarkkoja ja yksiselitteisiä annettavat käskyt
ovat. Esimerkiksi jos tämän oppitunnin harjoitusten askeleet korvataan metreillä, muuttuu harjoituksen toteutuskin.
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2. tunti Opettajani on robotti

Opettajani on
robotti
OPETTAJAN OHJELMOINTI

ҨҨ Opettaja kirjoittaa taululle käskyt allekkain:
Astu 1 askel eteenpäin.
Käänny oikealle.
Käänny vasemmalle.
ҨҨ Millä käskyillä opettaja saadaan luokan ovelta ensimmäisen pulpetin
luokse? Opettaja kirjoittaa oppilaiden ehdottaman käskylistan taululle. Opettaja menee ovelle. Sovitaan yhteinen merkki, esimerkiksi
yksi oppilas koskettaa oikealla sormella leukaansa, niin opettaja alkaa
toimimaan käskylistan mukaan.
ҨҨ Millä käskyillä opettaja saadaan luokan ovelta opettajan pöydän
luokse? Kirjataan taas käskylista taululle, ja merkistä opettaja toimii
käskylistan mukaan. Vaihtoehtoisesti yksi oppilas osoittaa taululla
olevaa käskyä ja opettaja toimii sen mukaan.
ҨҨ Entä jos voidaan muuttaa askelten määrää (esim. Astu 5 askelta
eteenpäin.), millä käskyillä opettaja saadaan luokan ovelta
takanurkkaan?
ҨҨ Mitä lisäkäskyjä tarvitaan, jotta käskyjen antaminen ja luokassa liikkuminen olisi helpompaa? (Liiku 1 askel taaksepäin. Mene kyykkyyn.
Liiku 1 askel oikealle / vasemmalle. Hyppää.)

LUOKKATOVERIN OHJELMOINTI

ҨҨ Työskennellään pareittain, kahden parin ryhmissä. Parit kirjaavat
käskyt, joilla oppilas
ottaa kirjan esille
ottaa kynän käteensä
piirtää kynällä viivan tai kirjaimen.
piirtää helpon kuvion esimerkiksi lumiukon, tikku-ukon,
auton tai talon.
ҨҨ Kun käskylista on valmis, pari testaa sitä toisella parilla.

Lisäharjoituksia
ҨҨ Kirjoita käskyjono pehmolelulle liikkua lattialta pulpetin tai pöydän
päälle.
Ryhmän ohjelmointi
ҨҨ Kirjoita käskyjono ryhmälle yhteiseen toimintaan esim. hyppynarulla
hyppäämiseen. Huomaa, että jokaiselle ryhmän jäsenelle täytyy antaa
oma käskyjono.
Koodin kirjoittaminen Turtle Roylla
ҨҨ Kokeile käyttää samoja komentoja kuin edellisessä harjoituksessa
osoitteessa https://turtle-roy.herokuapp.com/.
ҨҨ Komennolla ”fd 40” nuoli liikkuu 40 lyhyttä askelta eteenpäin ja
komennolla ”rt 90” nuoli kääntyy oikealle. Saatko piirrettyä neliön?
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3. tunti Käskyt järjestykseen
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

järjestetty käskyjono, ohjeketjun virheet,
algoritmit, funktiot

TAVOITTEET
Oppilas

ҨҨ kirjoittaa yksityiskohtaiset ohjeet.
ҨҨ jakaa ohjeketjun osiin.
ҨҨ etsii ohjeketjusta virheitä.

INTEGROINTI

ҨҨ äidinkieli ja kirjallisuus

MATERIAALIT

ҨҨ kynä ja paperia

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Eräs tapa ajatella ohjelmointia on ajatella se ongelmanratkaisuna,
jossa vaaditaan erilaisten käskyjen suunnittelua ja suorittamista.
Käskyjen suunnittelua helpottaa usein ongelman jakaminen pienempiin osa-ongelmiin. Kun ratkaisua vaativat osa-ongelmat on saatu
määriteltyä, voidaan suunnitella ne käskyt ja se käskyjonon järjestys,
millä ongelma saadaan ratkaistua mahdollisimman tehokkaasti ja
loogisesti. Ongelmaa ja sen purkamista osaongelmiin voidaan havainnollistaa oikeastaan lähes millä tahansa arkipäiväisellä tekemisellä.
Esimerkiksi illallisen valmistaminen voidaan ajatella ongelmana, joka
voidaan jakaa moneen pienempään osaongelmaan: aikataulun määrittely, tarvittavien raaka-aineiden hankinta, ruokareseptin toteuttaminen, pöydän kattaminen ja ruuan tarjoilu. Nämä eri osa-alueet
voidaan tietysti jakaa yhä pienempiin ongelmiin, mutta kokonaisuutena illallisen valmistamiseen vaadittavat toimenpiteet ja niiden
tekojärjestys voidaan suunnitella tarpeeksi tehokkaaksi ja loogiseksi
tälläkin tasolla. Ohjelmointikoodin suunnittelu ja kirjoittaminen
vastaa tämän tyyppistä ajattelumallia: puretaan ongelma pienempiin
kokonaisuuksiin joiden ratkaisemisella päädytään lopputulokseen.

3. tunti Käskyt järjestykseen

Käskyt järjestykseen
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Oikea vastaus:
Ota koululaukku syliisi.
Työnnä kätesi laukkuusi.
Nosta ylös oppikirja.
Laita se pöydälle.

ҨҨ Jokainen oppilas kirjoittaa käskyjonon hampaiden pesua varten.
Opettaja muistuttaa, että yksi käsky yhdelle riville.

ҨҨ Keksitään ja kirjoitetaan pareittain lyhyt käskyketju käsien pesemiseen, välitunnille menemiseen tai läksyjen merkitsemiseen. Leikataan
käskyt, ja sekoitetaan ne. Pyydetään toista paria järjestelemään
käskyjono oikeaan järjestykseen.

ҨҨ Opettaja kirjoittaa taululle käskyjonon:
Nouse ylös.
Sano: Hyvää huomenta.
Istu alas.
ҨҨ Oppilaat toimivat käskyjonon mukaan.

ҨҨ Mietitään, mikä käsky leivonta- tai ruokaohjeessa on niin tärkeä,
että jos se puuttuu, lopputulos ei onnistu lainkaan (lämmitä uuni 175
asteeseen, levitä taikina pellille, laita vuoka uuniin tunniksi…).

ҨҨ Kokeillaan käskyjonon käskyjä eri järjestyksessä:
Nouse ylös.
Istu alas.
Sano: Hyvää huomenta.
ҨҨ Opettaja huomauttaa, että myös tietokoneelle on tärkeää kirjoittaa
käskyt tarkasti oikeassa järjestyksessä.
ҨҨ Miten seuraavat käskyt pitäisi järjestää, jotta toiminta olisi järkevää?
Kokeillaan.
Työnnä kätesi laukkuusi.
Laita se pöydälle.
Ota koululaukku syliisi.
Nosta ylös oppikirja.

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Kirjoitetaan käskyjono terveellisen aamupalan valmistamiseen.
Leikataan käskyt irti ja pyydetään paria järjestämään käskyt oikeaan
järjestykseen.
ҨҨ Mitä käskyjä käsky ”Ota koululaukku syliisi” pitää sisällään? Koeta
pilkkoa käsky niin pieniin osiin kuin mahdollista ja katso, kuinka
pitkälle pääset.
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4. tunti Piirrä kuvioita
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

järjestetty käskyjono, algoritmit,
ongelman purkaminen osiin

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu visuaaliseen ohjelmointiin ruutupaperin ja kynän avulla.
ҨҨ harjoittelee yksityiskohtaisten käskyjen antamista.

INTEGROINTI

ҨҨ ympäristö- ja luonnontieto

MATERIAALIT

ҨҨ ruutupaperia, kyniä

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Tietokone piirtää näytölle näkyvää grafiikkaa (teksti, värit, kuvat,
videot jne.) ihmisen määrittelemien ohjeiden perusteella. Tietokonetta
voidaan esimerkiksi käskeä piirtämään jana tiettyyn kohtaan näyttöä.
Piirtoon liittyviä sääntöjä muodostetaan matematiikan yhtälöitä ja
muuttujia hyödyntämällä. Voidaan ajatella, että jana muodostuu
kahdesta pisteestä jotka yhdistyvät viivalla toisiinsa. Tällä tavoin
ajateltuna tietokoneelle voidaan antaa kaksi koordinaattipistettä ja
käskeä piirtämään niiden välille viiva. Toisaalta tietokonetta voidaan
käskeä piirtämään myös monimutkaisempia muotoja, esimerkiksi
ympyröitä tai kolmioita. Jotta piirtäminen onnistuu, tietokoneen
täytyy tietää millaisten matemaattisten sääntöjen mukaan erilaiset
kuviot saadaan piirrettyä.

4. tunti Piirrä kuvioita

Piirrä kuvioita
ҨҨ Jokaisella oppilaalla on edessään ruutupaperi ja kynä. Opettaja
kertoo, että hän antaa vain käskyjä (kirjoitetaan käskyt taululle):
1 ruutu ylös / alas / oikealle / vasemmalle. Vaihtoehtoisesti voidaan
käyttää ilmansuuntia: 1 ruutu pohjoiseen / etelään / itään / lähteen.
ҨҨ Opettaja käskee oppilaita laittamaan kynän kärjen jonnekin viivojen
risteyskohtaan. Opettaja antaa käskyt:
1 ruutu ylös, 1 ruutu oikealle, 1 ruutu alas,
1 ruutu vasemmalle = neliö
1 ruutu ylös, 1 ruutu ylös, 1 ruutu ylös, 1 ruutu ylös,
1 ruutu oikealle, 1 ruutu oikealle, 1 ruutu alas, 1 ruutu alas,
1 ruutu vasemmalle, 1 ruutu vasemmalle = P-kirjain
1 ruutu ylös, 1 ruutu oikealle, 1 ruutu alas, 1 ruutu oikealle,
1 ruutu alas, 1 ruutu vasemmalle, 1 ruutu alas,
1 ruutu vasemmalle, 1 ruutu ylös, 1 ruutu vasemmalle,
1 ruutu ylös, 1 ruutu oikealle = plus-merkki
ҨҨ Samalla tavoin opettaja voi ohjata oppilaita tekemään E-, L-, H-, S ja
T-kirjaimet.
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ҨҨ Mikäli opettaja on käyttänyt ilmansuuntia, mukaan voi ottaa myös
väli-ilmansuunnat, jolloin kuviot vaikeutuvat ja kirjaimista voi ottaa
mukaan esim. A-, J-, K-, M- ja N-kirjaimet.
ҨҨ Oppilaat keksivät omia kuvioita (esimerkiksi suorakulmio, kolmio,
stop-merkki) ja antavat niistä ohjeet ryhmälle. Ryhmä piirtää ohjeiden
mukaan.
ҨҨ Oppilaspari suunnittelee kaupungin ruutupaperille. Aluksi piirretään
tiet. Jokaisen rakennuksen viereen tulee käskyjono, millä käskyillä
rakennus on piirretty.

4. tunti Piirrä kuvioita

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Opettaja kirjoittaa käskyjonon taululle:
14 ruutua ylös
2 ruutua vasemmalle
2 ruutua ylös
4 ruutua oikealle
2 ruutu ylös
2 ruutu oikealle
2 ruutua alas
8 ruutua oikealle
2 ruutua alas
2 ruutua vasemmalle
14 ruutua alas
2 ruutua vasemmalle
3 ruutua ylös
2 ruutua vasemmalle
3 ruutua alas
6 ruutua vasemmalle
ҨҨ Kuviosta syntyy talo. Oppilaat koristelevat talon erilaisin ikkunoin.
Jokaista ikkunaa varten oppilaat kirjoittavat käskyjonon.
ҨҨ Samoja harjoituksia voi testata Turtle Roy-ohjelmalla:
https://turtle-roy.herokuapp.com/ Muista, että
fd 40 -käskyllä nuoli liikkuu lyhyen matkan eteenpäin
rt 90 -käskyllä nuoli kääntyy 90 astetta.
ҨҨ Miten saat nuolen kääntymään 45 astetta?
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5. tunti Labyrintti ruudukkoon
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

algoritmit, järjestetty käskyjono,
kokonaisuuden hahmottaminen

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu visuaaliseen ohjelmointiin labyrintin ja kartan avulla.
ҨҨ harjoittelee algoritmien kirjoittamista.

INTEGROINTI

ҨҨ äidinkieli ja kirjallisuus

MATERIAALIT

ҨҨ ruutupaperia, värikyniä
ҨҨ pelinappula (esimerkiksi pyyhekumi, noppa, paperinpala)

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Tietokoneohjelmat ja sovellukset perustuvat erilaisten algoritmien
suorittamiseen. Algoritmeissa yhdistyy ongelman osiin purkaminen
sekä erilaisten käskyjonojen määrittely. Algoritmit voidaan siis
mieltää ohje- tai sääntökokonaisuuksiksi, joita seuraamalla voidaan
ratkaista jokin tietty ongelma tai toisin sanottuna toteuttaa jokin
toiminnallisuus. Hyvin suunniteltu algoritmi ottaa myös huomioon
useita vaihtoehtoisia tilanteita, jolloin esimerkiksi ongelmatilanteisiin osataan reagoida. Algoritmeissa on siis hyvä määritellä miten
tulisi toimia eri tilanteissa, jolloin erilaisten osa-ongelmien edessä
voidaan varautua vaihtoehtoisiin tapoihin toimia. Esimerkiksi alla
kuvattua prosessia voidaan ajatella
algoritmina, jolla saadaan lamppu
päälle. Siinä varaudutaan erilaisiin
tilanteisiin ja lopputuloksiin. On
syytä huomioida, että ohjelmoinnissa
algoritmit ovat abstraktin tason
ohjeita, jotka vaativat vielä käytännön
tason toteutuksen esimerkiksi jollain
ohjelmointikielellä.

5. tunti Labyrintti ruudukkoon
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Labyrintti
ruudukkoon
ҨҨ Oppilaspari piirtää ruutupaperille 4 x 4 ruudukon, josta he värittävät
2 ruutua. Pari merkitsee myös aloitus- ja lopetusruudun ruudukon vierestä, sen ulkopuolelta. Pari antaa ruudukkonsa toiselle
parille, joka kirjoittaa käskyt, millä pelinappula pääsee kulkemaan
aloitusruudusta jokaisen väritetyn ruudun kautta lopetusruutuun.
Ensimmäinen pari tarkastaa, ovatko ohjeet oikein.
ҨҨ Seuraavaksi parit piirtävät isomman ruudukon (6 x 6) ja värittävät
ruudukoistaan 4 ruutua. Taas toinen pari kirjoittaa käskyt, ja ruudukon piirtänyt pari tarkastaa.
ҨҨ Piirretään pareittain ruutupaperille koko sivun kokoinen labyrintti,
johon sijoitetaan aloitus- ja lopetusruudut, esteitä (esimerkiksi rasteja tai rakennuksia) ja oikopolkuja (esimerkiksi ‘lentoreittejä’ suoraan
johonkin toiseen ruutuun). Kirjoitetaan ohjeet, joilla pelaaja pääsee
kulkemaan labyrintin läpi. Testataan ohjeita ja lopulta näytetään
labyrinttia toiselle parille, joka kokeilee pääseekö käskyjen avulla
aloitusruudusta lopetusruutuun.
Lisäharjoituksia:
ҨҨ Pari vie ’aarteen’ (esimerkiksi oksa, pipo tai kynä) ulkona koulunpihalla tiettyyn paikkaan. Pari kirjoittaa ohjeet koulun ulko-ovelta
aarteen luo. Toinen pari tarkistaa ohjeet eli kulkee ohjeiden m
 ukaan
ulko-ovelta. Löytyykö aarre?
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6. tunti Kulje kartalla
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

algoritmit, järjestetty käskyjono,
kokonaisuuden hahmottaminen

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu visuaaliseen ohjelmointiin.
ҨҨ piirtää kartan.
ҨҨ kirjoittaa ohjeet kartalla liikkumiseen.

INTEGROINTI

ҨҨ ympäristö- ja luonnontieto, liikunta

MATERIAALIT

ҨҨ jokaiselle yksi A3-paperi, värikynät

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Toimintaohjeiden ja käskyjonojen suunnittelu ja kirjoittaminen on ajatuksen
tasolla lähellä algoritmista ajattelua. Yksiselitteisillä ohjeilla voidaan toistaa
haluttu toiminta rajattoman monta kertaa ja aina lopputulos on sama. Tämä
sillä oletuksella, että olosuhteet pysyvät aina samoina. Esimerkiksi labyrintin ratkaisun voi kirjoittaa tietyllä käskyjonolla, jolloin samasta lähtöpisteestä löydetään aina perille. Tilanne kuitenkin muuttuu kun labyrinttiä
tai lähtöpistettä muutetaan hieman. Tällöin käskyjono ei enää ratkaise
labyrinttia eikä sitä siten voi hyödyntää. Ohjelmoinnissa pyritäänkin usein
yksiselitteisten ohjeiden sijaan löytämään toimintamalleja, joita voidaan
soveltaa muuttuvissakin olosuhteissa. Tämä vaatii paitsi osa-ongelmien
niin myös kokonaisuuksien hahmottamista ja tiettyjen toistuvien kaavojen
havaitsemista.
ҨҨ Tunnettuja labyrintin ratkaisevia algoritmeja ovat mm. seinän seuraaminen
tai satunnainen hiiri.
Seinän seuraaminen onnistuu, jos sokkelon kaikki seinät ovat toisissaan kiinni tai ovat ulkoseiniä (yksinkertaisesti yhdistetty), voi sokkelon
läpäistä pitämällä käsi koko ajan kiinni sokkelon seinässä.
Satunnainen hiiri on suhteellisen huono sokkelon läpäisyalgoritmi. Menetelmässä edetään suoraan kunnes kohdataan este. Esteen kohdalla
tehdään satunnainen päätös uudesta etenemissuunnasta.

6. tunti Kulje kartalla
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Kulje kartalla
ҨҨ Oppilaat kirjoittavat käskyjonon, miten koulun ulko-ovelta päästään
oman luokan ovelle. Vertaillaan kirjoitettuja käskyjonoja ryhmässä.
Mitä eroja huomataan? Testataan käskyjonoja. Toimiiko?
ҨҨ Lisätään käskyjonoon tilanne, että vastaan kävelee heti ulko-ovella
rehtori. Mitä käskyjonoon täytyy lisätä?
ҨҨ Työskennellään ryhmissä. Oppilaat piirtävät ryhmissä koulutalon
pohjapiirroksen. Kirjoitetaan käskyjono, miten koulun ulko-ovelta
pääsee opettajainhuoneen ovelle, kansliaan tai liikuntasaliin.
ҨҨ Testataan käskyjonoa niin, että luetaan käskyt ja toisen ryhmän
oppilas piirtää käskyjen avulla reitin pohjapiirrokseen.
ҨҨ Kirjoitetaan käskyjono, jonka avulla voidaan kulkea reitti koulun
ulko-ovelta lähellä olevaan, kaikille tuttuun paikkaan esimerkiksi
lähikauppaan, puistoon, bussipysäkille tai lähimetsän suurimman
puun luo.

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Oppilaat kirjoittavat käskyjonon, joilla he voivat ohjata jonkun kaverin
koulusta heille kotiin.
ҨҨ Oppilaat miettivät koulumatkaansa. Jokainen piirtää kartan, jossa
näkyy koulu ja koti sekä koulumatkalla mahdollisesti olevat tiet,
rakennukset, vesistöt, metsät, kivet, kalliot jne.
ҨҨ Oppilaat työskentelevät pareittain. Toinen parista antaa karttansa
toiselle ja kertoo käskyt yksi kerrallaan. Toinen parista piirtää
ainoastaan käskyjen mukaisesti koulumatkareitin. Viekö piirretty viiva
oikeaan paikkaan? Osat vaihtuvat.
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7. tunti Koodaa 1
OHJELMOINNIN KÄSITTEET
visuaalinen ohjelmointi

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu visuaaliseen ohjelmointiin tietokonemaailmassa.
ҨҨ harjoittelee ohjelmointikomentojen antamista visuaalisessa
ohjelmointiympäristössä.

INTEGROINTI

ҨҨ matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus

MATERIAALIT

ҨҨ tietokone / oppilaspari

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Koodaustunti.fi on internet-sivu, jolla voi tutustua ohjelmointiin
yksinkertaisten ja hauskojen tehtävien kautta. Aiempaa ohjelmointikokemusta ei tarvita, vaan tehtävät tehdään visuaalisesti ja tarkoituksena on poistaa ohjelmointiin liittyvää mystiikkaa ja opettaa samalla
ohjelmoinnin perusteita.
ҨҨ Visuaalisella ohjelmoinnilla tarkoitetaan ohjelmointityyliä, jonka avulla
käyttäjä voi manipuloida ja luoda ohjelmia tekstin sijaan visuaalisten
työkalujen avulla. Visuaalisen ohjelmoinnin tavoitteena onkin helpottaa
ohjelmointiin tutustumista. Esimerkiksi koodaustunti.fi -sivuston
harjoitteissa ohjelmia luodaan käyttäen siirrettäviä palikoita, jotka
sisältävät erilaisia komentoja, joita ohjelmalle voidaan antaa.
ҨҨ Visuaalisten ohjelmointiympäristöjen toimintaperiaate on pohjimmiltaan sama kuin normaalien, tekstiä lukevien ohjelmointiympäristöjen.
Kun visuaalisessa ohjelmointiympäristössä suorituskenttään viedään
palikka, joka käskee ohjelman hahmoa liikkumaan yhden ruudun
eteenpäin, visuaalinen ohjelmointiympäristö kääntää palikan komennon valmiiksi määritetyiksi komennoiksi tekstimuodossa. Tällöin
”liikuta hahmoa yksi ruutu eteenpäin” -palikka kutsuukin pinnan alla
esimerkiksi funktiota ”liikuEteenpain(1)”. Kun käyttäjä vaihtaa palikan
tekstiksi ”liikuta hahmoa kaksi ruutua eteenpäin”, kutsuu palikka
nyt funktiota ”liikuEteenpain(2)”. Visuaalinen ohjelmointi pyrkiikin
poistamaan ohjelmoinnin opiskelun alussa usein vaikeaksi koetut

7. tunti Koodaa 1

funktioiden määrittelyt antamalla valmiita palikoita, eli funktioita,
joita käyttäjä voi käyttää ymmärtämään helpommin ohjelmoinnin
perusteita. Ohjelmoinnissa myös suoritettavien komentojen järjestyksellä on suuri merkitys, ja visuaalinen ohjelmointi auttaakin käyttäjää
hahmottamaan komentojen peräkkäisyyden ja järjestyksen merkityksen ohjelmoinnissa.
ҨҨ Pariohjelmoinnissa kaksi ohjelmoijaa työskentelee yhdessä saman
tietokoneen ääressä. Toinen parista on vastuussa ohjelmointikoodin
kirjoittamisesta, ja toinen puolestaan tarkkailee ja arvioi ohjelmointikoodia samalla, kun sitä kirjoitetaan. Parit vaihtavat paikkoja useasti.
Pariohjelmoinnissa pari voi yhdessä pohtia mahdollisia ongelmatilanteita ja parhaita tapoja kirjoittaa ohjelman tietty toiminnallisuus.
Vaikka pariohjelmointi vie hieman enemmän aikaa kuin ohjelmointi
yksin, se johtaa usein laadukkaampaan ohjelmointikoodiin ja ohjelmissa esiintyy selvästi vähemmän virheitä. Pariohjelmointi on yleistä
myös työelämässä.
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7. tunti Koodaa 1

Koodaa 1
ҨҨ Opettaja kertoo, että nyt kaikki pääsevät ohjelmoimaan tietokoneella
Angry Birds- ja Ice Age -hahmoja.
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ҨҨ ohjeet ilmestyvät ruutuun ja ohjeet saa pois joko painamalla ok tai
painamalla x-painikkeesta.

ҨҨ lohkoja (=koodeja) pystyy siirtämään oikealle olevaan työtilaan.

ҨҨ Opettaja muodostaa työparit ja kertoo, että parit tekevät tiiviisti
yhteistyötä ja koodaavat yhdessä. Toinen parista käyttää tietokonetta,
toinen tarkkailee, ovatko koodit oikein. Aina kahden koodaustehtävän
jälkeen vaihtuu koneella oleva koodaaja.
ҨҨ Opettaja näyttää yhdeltä koneelta tai taululta, miten nettiselaimen
kautta mennään Koodaustunti.fi -sivustolle. Opettaja näyttää myös
parin ensimmäisen tehtävän avulla, miten Koodaustunnilla pääsee
eteenpäin.
Opettaja näyttää, miten
ҨҨ Mä aloitan heti -painikkeesta pääsee aloittamaan.

ҨҨ Suorita-painikkeesta näkee, onko koodi oikein.
ҨҨ Jatka-painikkeesta pääsee seuraavaan tehtävään.
ҨҨ Jokaisen tehtävän jälkeen ruutuun ilmestyy kuvake, josta näkee
kuinka monta koodia on yhteensä kirjoittanut.

7. tunti Koodaa 1
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ҨҨ oikealla olevasta Näytä koodi -painikkeesta tai tehtävän onnistumisesta kertovan kuvakkeen Näytä koodi-painikkeesta näkee tehdyn
koodin JavaScript-ohjelmointikielellä.

ҨҨ Oppilasparit etenevät www.koodaustunti.fi -sivustolla itsenäisesti
omaan tahtiin edeten. Opettaja seuraa, että kaikki pääsevät alkuun.

Lisäharjoituksia:
ҨҨ https://studio.code.org/ -sivustolta löytyy myös kurssimuotoisia
tehtäviä, jotka etenevät helposta vaikeaan. Jos oppilaspari aloittaa
liian vaikeasta kurssista, voivat he helposti keskeyttää ja tehdä ensin
helpomman kurssin.
alle kouluikäisille soveltuva Kurssi 1
esi- ja alkuopetukseen soveltuva Kurssi 2
3.–4. -luokkalaisille soveltuva Kurssi 3
5.–6. -luokkalaisille soveltuva Kurssi 4
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8. tunti Koodaa 2
OHJELMOINNIN KÄSITTEET
visuaalinen ohjelmointi

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu visuaaliseen ohjelmointiin tietokonemaailmassa.
ҨҨ harjoittelee ohjelmointikomentojen antamista visuaalisessa
ohjelmointiympäristössä.

MATERIAALIT

ҨҨ tietokone / oppilaspari

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ studio.code.org/-sivusto on ohjelmoinnin oppimiseen tarkoitettu
internet-sivusto. Sieltä löytyy useita erilaisia harjoitteita pienistä, alle
tunnin mittaisista harjoitteista aina kursseihin ohjelmoinnin aloittelijoille. Harjoitteet suoritetaan visuaalisten työkalujen avulla, ja niitä on
helppo ja hauska seurata. Harjoitteissa tehdään esimerkiksi oma peli
tai taideteos oppien samalla ohjelmoinnin perusteita.
ҨҨ Maailmassa on olemassa useita satoja ohjelmointikieliä, ja niitä voi
luoda vaikka itse, jos omaa riittävän ymmärryksen aiheesta. Usein eri
ongelmien ratkomiseen on olemassa niille enemmän tai vähemmän
sopivia ohjelmointikieliä. Ammattilaiset törmäävätkin usein tilanteisiin, joissa heidän tulee tutustua uuteen ohjelmointikieleen ongelman
ratkaisemiseksi. Tämä kuvastaa hyvin sitä miten ohjelmointi on
harrastuksena ja työnä jatkuvaa oppimista ja uusien ohjelmointiympäristöjen sekä kielten sisäistämistä.

8. tunti Koodaa 2

Koodaa 2
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ҨҨ Opettaja näyttää ensimmäisen koodaustehtävän avulla, miten
Frozen -tehtävät alkavat.
Infinity Pelilabra -tehtävät alkavat.
Flappy Code -tehtävät alkavat.

Opettaja kertoo, että nyt jatketaan tietokoneella ohjelmoimista.
ҨҨ Pyritään käyttämään samoja työpareja, jotka koodasivat edelliselläkin
oppitunnilla. Opettaja muistuttaa, että aina kahden koodaustehtävän
jälkeen vaihtuu koneella oleva koodaaja.
ҨҨ Mikäli viime tunnilla koodaus Angry Birds- ja Ice Age -hahmoilla jäi
kesken, sitä voi jatkaa.
ҨҨ Opettaja näyttää yhdeltä koneelta tai taululta, miten nettiselaimen
kautta mennään studio.code.org/ -sivustolle. Täältä löytyy lisäharjoituksia koodaukseen. Jos oppilaat haluavat (ja huoltajilta on lupa)
rekisteröityä käyttäjiksi, he voivat jatkaa saman tehtävän koodausta
esimerkiksi kotona. Kaikkia tehtäviä voi kuitenkin tehdä ilman
rekisteröitymistäkin.

Nämä tehtävät ovat hyvin samantasoisia, ja oppilaat voivat tehdä minkä
tahansa niistä tai vaikkapa kaikki.
ҨҨ Oppilasparit etenevät www.studio.code.org -sivustolla itsenäisesti
omaan tahtiin edeten. Opettaja seuraa, että kaikki pääsevät alkuun.

Lisäharjoituksia:
ҨҨ studio.code.org/ -sivustolta löytyy myös Pelilabra- ja Taiteilija -tehtäviä. Oppilasparit voivat edetä niissä itsenäisesti.
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9. tunti Laiva uppoaa
OHJELMOINNIN KÄSITTEET
algoritmi

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ harjoittelee yhteistyötaitoja parityössä.
ҨҨ pelaa erilaisia Laivan upotus -pelejä.
ҨҨ suunnittelee oman Laivan upotus -pelin.

INTEGROINTI

ҨҨ matematiikka

MATERIAALIT

ҨҨ kynä ja ruutupaperia

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Erilaisilla ohjelmilla on usein itse ruudulla näkyvien asioiden lisäksi tietoa
tallennettuna tietokantoihin. Tietokannan voidaan ajatella rakentuvan keskenään
samanlaisista yksiköistä, joita voi olla tapauksesta riippuen yhdestä kappaleesta
aina miljooniin. Tällaisesta tietokannasta tiedon hakemisen avuksi on kehitetty
erilaisia algoritmeja ja logiikoita, jotta haluttu yksikkö löytyisi mahdollisimman
nopeasti.
ҨҨ Esimerkiksi: Koulun kirjastolla on ohjelma, jolla voi hakea tietoa kaikista koulun
kirjoista. Itse ohjelma muistuttaa normaalia hakukonetta, joka etsii kirjaston
tietokannasta tietoa kirjoista. Kirjat on tallennettu tietokantaan kirjailijan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Oppilas haluaa etsiä Keijo Kirjailijan kirjoittaman kirjan. Kun ohjelma lähtee etsimään tietokannasta kirjaa, se käyttää jotain
hakualgoritmia. Yksi tällainen esimerkki on puolitushaku, jossa ohjelmaa valitsee
tietokannan keskimmäisen yksikön (tässä O-kirjaimen) ja tarkastaa onko haettu
yksikkö suurempi vai pienempi kuin etsitty yksikkö. Koska K-kirjain on ennen
O-kirjainta aakkosissa, etsii ohjelma ensimmäisen puolikkaan keskimmäisen
yksikön ja tekee saman vertailun. Tätä jatketaan kunnes haluttu teos löytyy.
ҨҨ Ohjelmoinnissa on siis paljolti kyse jonkin jatkuvasti toistuvan logiikan keksimisessä, jota kone voi toistaa ja täten esimerkiksi löytää etsityn arvon tai suorittaa
halutun operaation. Miten itse etsisit kirjastossa tietyn kirjan hyllystä, jos tietäisit
ainoastaan niiden olevan aakkosjärjestyksessä? Mitä logiikkaa noudattaisit, ja
kuinka monta kertaa joutuisit tekemään jonkin vertailun näkemäsi teoksen ja
haetun nimen välillä?

9. tunti Laiva uppoaa

Laiva uppoaa
ҨҨ Opettaja miettii lukua välillä 0–100. Oppilaat yrittävät arvata, mitä
lukua opettaja miettii. Opettaja voi vastata kysymyksiin vain kyllä,
ei tai en tiedä. Esimerkiksi opettaja miettii lukua 32. Oppilaiden
esimerkkikysymyksiä:
Onko luku alle 50? Kyllä.
Onko luku alle 25? Ei.
Onko luku parillinen? Kyllä.
Onko luku neljän kertotaulun vastaus? Kyllä.
Onko luvun ensimmäinen numero suurempi kuin toinen? Kyllä.
Jne.
ҨҨ Työskennellään samalla tavalla pareittain. Toinen parista miettii jotain
lukua, toinen yrittää kysymysten avulla selvittää, mitä lukua toinen
miettii. Lasketaan, kuinka monta kysymystä pari tarvitsee luvun
selvittämiseen.
Pelataan laivanupotus-peliä.
ҨҨ Jokainen oppilas piirtää ruutupaperille kaksi 10 x 10 -ruudukkoa.
Ruudukkojen yläpuolelle ruutuihin kirjoitetaan numerot 1–10, ja
ruudukkojen vasemmalle puolelle ruutuihin kirjaimet A–J.
ҨҨ Toinen ruudukko on omia laivoja varten, toinen ammuttuja ammuksia
varten.
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ҨҨ Jokainen oppilas piirtää yhteen ruudukkoonsa 10 laivaa niin, etteivät
laivat kosketa toisiinsa. Laivojen pituutta vastaavat ruudut väritetään.
Laivat voivat olla joko pysty- tai vaakasuorassa. Toisten piirtämiin
ruudukkoihin ei saa kurkistaa. Laivat:
		
4 sukellusvenettä (1 ruudun pituinen)
		
3 soutuvenettä (2 ruudun pituinen)
		
2 purjevenettä (3 ruudun pituinen)

		

1 risteilylaivan (4 ruudun pituinen).

Pelataan pareittain.
ҨҨ Toinen parista sanoo ruudun koodin, esim. B4. Samalla hän merkitsee
rastin toiseen tyhjään ruudukkoonsa B4-ruutuun.
ҨҨ Jos toisella parista on tässä kohdin laiva, hän sanoo: ”Osui”, ja
merkitsee osumakohtaan rastin. Koodin sanonut pari piirtää ympyrän
rastin ympärille.
ҨҨ Näin koodin sanonut tietää, että ruudussa sijaitsee laiva ja seuraavalla
kerralla kannattaa kysyä jotain viereistä ruutua.
ҨҨ Kun jokaiseen laivan ruutuun on osunut, sanoo pelaaja: ”Osui ja
upposi.”
ҨҨ Mikäli sanotussa ruudussa ei ole laivaa, pari sanoo: ”Ohi.”
ҨҨ Se pelaaja, joka on upottanut ensin kaikki toisen laivat, on voittaja.

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Pelataan laivanupotusta ryhmissä. Pelissä voi olla mukana niin kauan,
kuin omia laivoja on jäljellä. Kun yksi ryhmässä oleva sanoo koodin,
kaikkien muiden täytyy katsoa ruudukostaan, osuiko omiin laivoihin.
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10. tunti Luovasti yhdessä
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

luova ongelmanratkaisuprosessi,
ohjelmoinnillinen ajattelu, yhteistyö

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ harjoittaa yhteistyötaitojaan.
ҨҨ harjoittelee tavoitteellista, luovaa työskentelyä.

INTEGROINTI

ҨҨ ympäristö- ja luonnontieto, äidinkieli ja kirjallisuus

MATERIAALIT

ҨҨ maalarinteippiä ja sanomalehtiä tai maalarinteippiä,
spagettia ja 10 vaahtokarkkia

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Ohjelmointi on pitkälti luova prosessi. Varsinaisen koodin kirjoittaminen on usein vain jäävuoren huippu, jota on edeltänyt luova
ongelmanratkaisuprosessi, joka vuorostaan vaatii ohjelmoinnillista
ajattelua. Tätä ongelmanratkaisua toteutetaan usein ryhmässä, kuten
minkä tahansa reaalimaailman ongelman ratkaisemista. Laajoja
ohjelmistoja tuottaa myös usein moni henkilö yhdessä, jonka vuoksi
hyvät yhteistyötaidot ja omien ajatusten kommunikointitaidot ovat
tärkeitä ominaisuuksia, mikäli haluaa menestyä ohjelmoijana.
ҨҨ Saman ongelman voi ratkaista monella tavalla, jolloin sen voi myös
ohjelmoida monella eri tapaa. Ratkaisun arviointikriteereitä voi olla
niin tuotetun koodin minimaalisuus, ratkaisun tehokkuus, visuaalinen
esteettisyys tai mikä tahansa tapaukseen sopiva arviointikriteeri. Sen
takia paras lopputulos saadaan usein yhdistelemällä ongelmanratkaisuprosessiin eri vahvuuksilla varustettuja yksilöitä. Tärkeää on kuitenkin, että kaikilla ongelmanratkaisuun osallistuvilla olisi peruskäsitys
siitä, miten ohjelmointi abstraktilla tasolla toimii, ja minkälaisia
työvälineitä se tarjoaa ongelmanratkaisuun. Vasaraa voi käyttää
työkaluna miten vain parhaaksi näkee, mutta joissain tehtävissä se on
varmasti tehokkaampi kuin toisissa.

10. tunti Luovasti yhdessä

Luovasti yhdessä
ҨҨ Opettaja kertoo, että ohjelmoinnissa tarvitaan luovia ongelmanratkaisutaitoja. Usein parempaan lopputulokseen päästään yhdessä
toimimalla kuin yksin puurtamalla. Yhdessä toimimisessa tärkeää on
kuunnella muita, ottaa toisten mielipide huomioon, uskaltaa sanoa
oma mielipide ja ymmärtää, että kaikkien työpanos takaa hyvän
lopputuloksen.
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Mietitään yhdessä,
ҨҨ miksi yksi ryhmä voitti.
ҨҨ miten ryhmän yhteistyö onnistui.
ҨҨ millaisia rooleja ryhmässä oli.
ҨҨ mitkä asiat innostivat työhön.
ҨҨ Lopuksi kuvataan tornit ja siivotaan luokka.

ҨҨ Nyt tutustutaan maailman korkeimpiin torneihin ja rakennuksiin
(kts. kuvat).
ҨҨ Opettaja kertoo, että tämän tunnin tavoitteena on rakentaa ryhmissä
pulpetille mahdollisimman korkea torni. Torni täytyy pysyä pystyssä
itsekseen, ja rakentamisessa saa käyttää vain opettajan antamia
sanomalehtiä ja metrin pituista maalarinteippipalaa (tai vaihtoehtoisesti 20 spagettia, 10 vaahtokarkkia ja maalarinteippipalaa). Tornia
ei saa teipata pulpettiin kiinni. Aikaa on 20 minuuttia. Minkä ryhmän
torni voittaa eli on korkein?
ҨҨ Opettaja kiertää luokassa ja huolehtii, että kaikki ryhmät pääsevät
alkuun. Opettaja muistuttaa kaikille yhtäaikaa, kun aikaa on jäljellä
viisi minuuttia ja kun aikaa on jäljellä minuutti.
ҨҨ Kun aika on päättynyt, mitataan tornit ja valitaan voittaja.

Lisäharjoituksia
ҨҨ Tehdään ryhmissä kahden pulpetin (etäisyys toisista noin 50 cm)
väliin silta. Sillalla täytyy pysyä esim. muovimuki, opettajan avaimet
tai värikynäpaketti. Materiaalit ovat samat kuin tornissa.
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11. tunti Tosi vai epätosi?
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

vertailuoperaattori, looginen operaattori,
totuusarvo

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu käsitteeseen totuusarvo.
ҨҨ tutustuu käsitteisiin jos, ja, tai ja ei.
ҨҨ keksii tosia ja epätosia väittämiä eri asioista ja henkilöistä.
ҨҨ etsii kahden asian yhteisiä ominaisuuksia
ҨҨ muodostaa virkkeitä käyttämällä sanoja jos, ja, tai ja ei.
ҨҨ rakentaa kokonaiskuvan asiasta väittämien avulla.

INTEGROINTI

ҨҨ äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka

MATERIAALIT

ҨҨ taulu, paperia, lyijykyniä

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Ohjelmoinnissa tehdään paljon loogista vertailua ja tutkitaan pitävätkö
eri väitteet paikkansa. Vertailuoperaattorien avulla vertaillaan kahta
arvoa. Näitä ovat esimerkiksi ”yhtä suuri kuin”, ”suurempi/pienempi
kuin”, ”eri kuin”. Loogiset operaattorit voivat vuorostaan yhdistää eri
vertailuja toisiinsa tutkimalla toteutuvatko yksi tai useampi ehto tai
toteutuuko joku vertailtavista ehdoista.
ҨҨ Esimerkiksi: Luokassa täytyy kirjata poissaolot. Oppitunnin alussa
merkitään, onko oppilas läsnä oppitunnilla. Luokassa on sääntö, että
mikäli opiskelija on ollut poissa yli viisi oppituntia, pitää vanhemman
lähettää opettajalle selvitys poissaoloista. Tässä tilanteessa opettaja
toimii ohjelmana, joka tekee vertailuja ja tutkii totuusarvoja. Jokaisen
oppilaan kohdalla opettajan voidaan ajatella suorittavan koodia:
<”Onko oppilas A paikalla”>
		
<JOS ”kyllä”>
Merkitään oppilaan kohdalle ruksi.
		
		
<JOS ”ei”>
Merkitään poissaolon merkiksi kirjan P
		
			<VERTAILLAAN ”onko poissaoloja enemmän kuin 5”>
				<JOS ”Kyllä”>
				Lähetetään vanhemmille viesti.
				<JOS ”Ei”>
				Ei tehdä mitään.
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<MUUTEN>
Tässä tapauksessa oppilas on aina joko ”paikalla” tai ”ei paikalla”,
joten muuta vaihtoehtoa ei ole. Yleisesti koodeissa voidaan kuitenkin
määritellä mitä tehdään, jos mikään ehdoista ei toteutuisi.
ҨҨ Tällä logiikalla voidaan käydä koko luokka läpi. Tässäkin esimerkissä oli
siis kyse yksinkertaisen logiikan keksimisessä, jonka apuna käytettiin
totuusarvoja, vertailua ja loogisia operaattoreita.

11. tunti Tosi vai epätosi?

Tosi vai epätosi?
ҨҨ Opettaja kertoo itsestään väittämiä. Oppilaat arvaavat, päättelevät
tai tietoon perustuen kertovat, ovatko väittämät tosi vai epätosia.
Esimerkkiväittämiä:
Minä olen opettaja. T
Etunimessäni on viisi kirjainta. T / ET
Harrastan riippuliitoa. T / ET
Minulla on kissa.
Pidän omenoista.
Olen allerginen banaaneille.
Lempiaineeni on äidinkieli ja kirjallisuus.
Syksy on lempivuodenaikani.
ҨҨ Jokainen oppilas kirjoittaa itsestään kolme väittämää, jotka
ovat totta.
eivät ole totta.
ҨҨ Jokainen oppilas vuorollaan esittää ryhmissä väittämän.
Toiset arvaavat, onko se tosi vai epätosi.
ҨҨ Leikitään yhdessä Väri -leikkiä. Leikissä käytetään paljon ehtolauseita
(Jos paitasi on punainen, ota askel eteenpäin.) Opettaja korostaa,
että nyt pelinjohtaja voi keksiä erilaisia ehtolauseita, esimerkiksi: Jos
paitasi on sininen ja sukkasi ovat samanväriset, ota askel eteenpäin.
Jos paidassasi on raitoja, ja ne ovat mustia, ota askel eteenpäin.
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Opettaja piirtää taululle kaksi ympyrää, jotka leikkaavat toisensa
(=venn-diagrammi / vertailuympyrät). Opettaja kirjoittaa toisen ympyrän
yläpuolelle oman nimensä ja toiseen jonkin oppilaan nimen.
Keksitään yhdessä asioita,
ҨҨ jotka ovat samanlaisia sekä opettajalla että oppilaalla (nämä asiat kirjoitetaan ympyröiden kohtaan, jotka ovat leikanneet toinen toisensa).
ҨҨ jotka liittyvät vain opettajaan (kirjoitetaan ne opettajan nimen alla
olevaan ympyrään).
ҨҨ jotka liittyvät vain oppilaaseen (kirjoitetaan ne opettajan nimen alla
olevaan ympyrään).
ҨҨ Keksitään kuviosta yhdessä virkkeitä, esimerkiksi
Opettajan ja oppilaan lempiruoka on makaroonilaatikko.
Opettajan lempiväri on punainen, ja oppilaan sininen.
ҨҨ Oppilaat piirtävät samalla tavalla vertailuympyrät, joiden toisen
yläpuolelle kirjoitetaan oma nimi ja toisen yläpuolelle parin nimi.
Oppilaat keksivät ympyröihin asioita ja kirjoittavat lopuksi virkkeitä.

11. tunti Tosi vai epätosi?

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Valitaan yhdessä kaikkien tuntema henkilö (esim. urheilija, laulaja,
juontaja, näyttelijä, kaikkien tuntema opettaja, vahtimestari tai rehtori). Keksitään hänestä yhdessä kolme väittämää, jotka ovat totta ja
kolme väittämää, jotka eivät ole totta.
ҨҨ Piirretään kaksi toisensa leikkaavaa ympyrää, ja kirjoitetaan asioita,
jotka sopivat niihin. Ympyröiden otsikoiksi esimerkiksi
lehtipuut - havupuut, koira - kissa, jääkarhu - harmaakarhu,
päärynä - omena.
ҨҨ Suunnitellaan robotti, joka auttaa säänmukaisessa pukeutumisessa:
Keksitään robotille käskyjä, jotka liittyvät säähän, esimerkiksi:
Jos sataa, ota sateenvarjo.
Jos lämpötila on vähemmän kuin -15, ota karvalakki.
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12. tunti Toista se!
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

toistuva rakenne, silmukat,
säännönmukaisuuksien hahmottaminen

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ ymmärtää säännönmukaisuuden elämässään.
ҨҨ löytää ilmiöistä säännönmukaisuuksia.
ҨҨ harjoittelee tekemään toistuvia rakenteita.

INTEGROINTI

ҨҨ musiikki, matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja
luonnontieto

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Edellisen oppitunnin yhteydessä esiteltiin esimerkki poissaolojen
kirjaamisesta, ja miten se liittyi totuusarvoihin, loogisiin operaattoreihin ja vertailuoperaattoreihin. Siinä opettajan toiminta jaettiin
toistettavaksi kokonaisuudeksi, jossa toiston yhteydessä muuttui
ainoastaan kohde, johon kokonaisuutta sovellettiin. Tämä kokonaisuus voidaan ajatella olevan toiminto nimeltään ”MerkitseLäsnäolo”.
Ohjelmoinnissa tällaisia yhden kokonaisuuden toteuttavia asioita kutsutaan usein funktioiksi tai metodeiksi. Ne suorittavat joukon käskyjä,
jotka toteuttavat jonkun loogisen kokonaisuuden, kuten esim läsnäolon merkitsemisen. Käydessään läpi kaikki luokan oppilaat, opettaja
toteuttaa jokaisen oppilaan kohdalla metodin ”MerkitseLäsnäolo”.
Jos tämä kirjoitettaisiin paperille tai yhtä hyvin tietokoneelle pitäisi
opettajan siis kirjoittaa jokaisen oppilaan kohdalle jotain tämän
tapaista:
Oppilas A → MerkitseLäsnäolo
Oppilas B → MerkitseLäsnäolo
Oppilas C → MerkitseLäsnäolo
jne…
ҨҨ Tämän voidaan ajatella olevan turhaa toistoa, tilaa ja aikaa vievää.
Sen takia ohjelmoinnissa on toistuvia rakenteita ja silmukoita, joiden
avulla tiettyjä toimintoja voidaan toistaa niin kauan kunnes jokin ehto
täyttyy. Tässä tapauksessa tällainen toiminto voisi olla esimerkiksi:
<Toteuta ”MerkitseLäsnäolo” kaikille Luokan 3B oppilaille>
ҨҨ Tällöin ohjelma katsoo jostakin tietokannasta, keitä oppilaita on
luokalla 3B ja automaattisesti suorittaa annetun tehtävän jokaiselle
luokan oppilaalle. Täten ohjelman kirjoittajan ei tarvitse kirjoittaa
turhaan useasti toistuvia asioita, vaan voi niputtaa toistuvat rakenteet
ja komennot yhden käskyn alle.

12. tunti Toista se!

Toista se!
Tehdään taputussarjoja.
ҨҨ Opettaja kirjoittaa taululle taputussarjan:
kädet yhteen
kädet yhteen
kädet polviin
ҨҨ Opettaja kirjoittaa taputussarjan viereen käskyt, jotka kertovat kuinka
kauan taputussarjaa täytyy toistaa:
viisi kertaa
niin kauan kunnes pari käskee lopettamaan
niin kauan kuin pari sanoo ta-pu-ta
ҨҨ Opettaja kirjoittaa myös käskyt, jotka kertovat, milloin taputus
aloitetaan:
Opettaja räpsäyttää silmiä.
Opettaja taputtaa yhden kerran.
Pari nyökkää.
ҨҨ Keksitään pareittain uusi taputussarjoja, jotka kirjoitetaan ylös.
Keksitään myös aloitus- ja lopetussääntöjä.
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Opettaja kertoo, että tietokoneiden ohjelmoinnissa käytetään paljon
tällaisia toistuvia rakenteita, silmukoita. Jos silmukan käskyt halutaan
toistaa monta kertaa, useinkaan silmukan kaikkia käskyjä ei tarvitsee
toistaa, vaan silmukalle annetaan nimi ja toistetaan vain se.
ҨҨ Kirjoitetaan taululla olevalle taputussarjalle nimi ”Taputus1”.
ҨҨ Opettaja kirjoittaa toisen sarjan ja sille nimen:
Tömistys
oikea jalka tömistää
oikea jalka tömistää
vasen jalka tömistää
ҨҨ Opettaja kirjoittaa taululle käskyt
Tömistys
Taputus
Tömistys
ҨҨ Testataan yhdessä käskysarja, joka sisältää silmukoita.
Opettaja piirtää taululle toistuvan rakenteen ornamentin muodossa.
Kun oppilaat hoksaavat toistuvan rakenteen, he jatkavat sitä. Toistuvia,
yksinkertaisia ornamenttirakenteita on esimerkiksi viiva vaakasuoraan
ja pystysuoraan vuorotellen, vuorotellen kolmio, neliö ja ympyrö, neliön
sisällä kolmio, jonka kärki kiertää neliön sivuja järjestyksessä jne.
ҨҨ Oppilaat keksivät itse toistuvia ornamenttikuvioita.
ҨҨ Mitä toistuvia rakenteita löytyy luonnosta?
lehtimuodot esim. pihlajan lehdessä
päivänkakkaran terälehdet
perhosen siipipari
ҨҨ Mitä toistuvia rakenteita löytyy ihmisen elämästä?
ҨҨ Mitkä asiat toistuvat koulupäivässä joka päivä?

12. tunti Toista se!
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ҨҨ Mitkä asiat toistuvat koulussa joka viikko?
ҨҨ Mitkä asiat toistuvat kouluvuoden aikana joka vuosi?
ҨҨ Oppilaat listaavat viikonpäivät allekkain. Jokaisen viikonpäivän jälkeen luetellaan ne asiat, jotka toistuvat omassa elämässä esim. joka
maanantai. Tehdään samoin muiden viikonpäivien kanssa.

Lisäharjoituksia:
Opettaja kirjoittaa taululle rakenteen. Kun oppilaat hoksaavat, miten
sarja jatkuu, he jatkavat sitä:
ҨҨ 2, 4, 6, 8… (Sarjassa seuraavana on 10, koska luvut kasvavat
aina kahdella.)
ҨҨ 1, 4, 7, 10… (Sarjassa seuraavana on 13, koska luvut kasvavat
aina kolmella.)
ҨҨ 1, 2, 4, 8, 16… (Sarjassa seuraavana on 32, koska aina edellinen luku
kerrotaan kahdella.)
ҨҨ 1, 2, 4, 7… (Sarjassa seuraavana on 11, koska luvut kasvavat niin, että
ensimmäisen luvun jälkeen kasvu on 1, toisen jälkeen kasvu on 2 jne.)
ҨҨ 1
11
21
1211
111221
312211... (Numerosarja jatkuu 13112221, koska seuraava rivi kuvailee
aina edellisen rivin eli alimmassa rivissä on yksi kolmonen, yksi ykkönen,
kaksi kakkosta jne.)
ҨҨ F H J L N… (Sarjassa seuraavana on P, koska aakkosjärjestyksessä
aina yksi kirjain jätetään väliin.)
ҨҨ Oppilaat keksivät pareittain numero- tai kirjainsarjoja, jotka jatkuvat
tietyllä logiikalla. Parit antavat tehtävän toiselle parille ratkaistavaksi.
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13. tunti Salakirjoitusta
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

merkkijono, tietorakenteet

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu erilaisiin merkkijärjestelmiin.
ҨҨ luo oman salakirjoituksen.

INTEGROINTI

ҨҨ Äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka

MATERIAALIT

ҨҨ paperia ja kyniä

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Kun tietokoneelle kirjoitetaan tekstiä, näkyy se ruudulla kirjaimina,
numeroina tai merkkeinä. Todellisuudessa nykyiset tietokoneet
eivät itsessään tallenna tietoa kirjaimina vaan ne käyttävät tiedon
tallentamiseen binäärijärjestelmää. Esimerkiksi kirjain ”A” voidaan
tallentaa tietokoneelle binäärimuodossa muotoon ”01000001”. Hyvin
paljon yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että kone kytkee fyysisesti
komponentteja pois päältä tai päälle -asentoon sen mukaan mitä
sen pitää tallentaa. Kirjaimen A tapauksessa kahdeksan komponentin
jono olisi siis: Pois päältä (0), päällä (1), pois päältä (0), pois päältä
(0), pois päältä (0), pois päältä (0), pois päältä (0), päällä (1). Tämän
voidaan ajatella olevan ihmisen ja tietokoneen välinen salakieli, jonka
ohjelma kääntää aina tietokoneelta ihmiselle luettavaksi tai ihmiseltä
tietokoneelle luettavaksi. Kaikille merkeille on siis koneen luettava
versio ja ihmisen ymmärrettävä versio.
ҨҨ Merkkijono tarkoittaa jonoa tällaisia erilaisia merkkejä. Esimerkiksi
sana ”oppilas” on merkkijono merkeistä ”o”, ”p”, ”p”, ”i”, ”l”, ”a”, ”s”.
Erilaisia merkkijonoja ja merkkejä voidaan myös tallentaa tietorakenteisiin, kuten listoihin tai taulukoihin. Käytännössä ne ovat vain
sovitun muotoisia hakemistoja, mistä voidaan löytää tietoa vaikkapa
järjestyksen perusteella.

13. tunti Salakirjoitusta
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ҨҨ Keksitään parin kanssa salakielien yhdistelyjärjestelmä. Sovitaan,
että virkkeen ensimmäinen sana kirjoitetaan aina ensin harjoitellulla
salakielellä, toinen toisella jne. Kirjoitetaan parille lyhyt viesti salakielien yhdistelyllä.

Opettaja kertoo, että kirjoitettu kieli on merkkijärjestelmä, joka on
ihmisten yhdessä sopima. Tutkijat ovat arvioineet, että nykyisistä kielistä
arabia on maailman vanhin. Sumeri on maailman vanhin kieli, josta on
jäänyt kirjoitettua kieltä nykypäivään.
ҨҨ Opetellaan yhdessä salakirjoitus, jossa 1=A, 2=B, 3=C jne.
Kirjoitetaan sanoja esim. tervehdyksiä ja oma nimi salakielellä,
esimerkiksi MOI = 13, 15, 9.
ҨҨ Opetellaan yhdessä salakirjoitus, jossa A=B, B=C, C=D jne.
Kirjoitetaan lyhyitä sanoja salakielellä, esimerkiksi MOI= NPJ.
ҨҨ Atbash-salakirjoitus on myös hyvin vanha salakirjoitusmenetelmä,
jossa jokainen kirjain korvataan aakkosten ”vastakkaisella” kirjaimella. Esimerkiksi A = Ö, B = Ä, C = Å jne. Atblash-salauksella salakirjoitettu sana KISSA olisi siis kirjainyhdistelmä SUKKÖ. Kirjoitetaan
luokkatovereille lyhyitä viestejä Atbash-salakielellä.
ҨҨ Opettaja kertoo, että salakieliä voi tehdä numeroiden, kirjainten tai
kuvioiden avulla. Keksitään ryhmissä oma salakieli. Merkitään ylös
salakielen kirjaimet. Kirjoitetaan aluksi lyhyitä sanoja salakielellä.
Lopuksi kirjoitetaan lyhyt viesti toiselle ryhmälle omalla salakielellä.
Ryhmä yrittää ratkaista viestin. Mistä kirjaimista kannattaa aloittaa
viestin ratkaisu? Miten salakielellä kirjoitettu viesti ratkesi?

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Tutustutaan Caesarin salakirjoitukseen internetin avulla. Kirjoitetaan
lyhyt sana Caesarin salakirjoituksella ja pari yrittää ratkaista, mikä
on salakirjoituksen idea eli kuinka monen kirjaimen päähän täytyy
laskea, jotta salakoodi selviää.
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14. tunti Ohjelmoi

robotti

OHJELMOINNIN KÄSITTEET
visuaalinen ohjelmointi

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu yhteen englannin kieliseen visuaalisen
ohjelmointiympäristöön, Lightbotiin.

INTEGROINTI

ҨҨ äidinkieli ja kirjallisuus

MATERIAALIT

ҨҨ tietokone / oppilaspari

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Lightbot on peli, jonka tarkoituksena on opettaa ohjelmoinnin
peruskäsitteitä visuaalisesti. Pelissä ohjataan robottia labyrintin läpi
eri komennoilla, joita ovat esimerkiksi liiku, käännä, hyppää ja sytytä
valo. Pelin aikana harjoitellaan useiden ohjelmoinnin perusperiaatteen
käyttöä. Näitä ovat muun muassa komentojen järjestyksen merkitys
(pelin osa 1), aliohjelmat eli metodit tai funktiot (osa 2) ja silmukat
(osa 3).
ҨҨ Komentojen järjestyksen merkitys: Ohjelmoinnissa on suuri merkitys
sillä, missä järjestyksessä ohjelmalle annetaan komentoja. Jos
Lightbot-robotille sanotaan esimerkiksi: 1. Mene eteenpäin ja 2.
Käänny vasemmalle päädytään hyvin erilaiseen tulokseen kuin 1.
Käänny vasemmalle ja 2. Mene eteenpäin
ҨҨ Aliohjelmat: Aliohjelmat ovat itsenäisiä ohjelman osia, joissa voidaan
määrittää jonkin tietyn toiminnon suoritus. Aliohjelmia voidaan kutsua
pääohjelmasta tai muista aliohjelmista, jolloin pääohjelma suorittaa
aliohjelman määrittelemän toiminnon. Jos esimerkiksi aliohjelmassa
A1 määritellään, että robotti 1. Hyppää ja 2. Kääntyy vasemmalle,
pääohjelmassa voidaan kutsua aliohjelmaa A1 aina, kun halutaan, että
robotti suorittaa tämän toimenpiteen. Aliohjelmien avulla ohjelmiston
suoritusta voidaan siis yksinkertaistaa, kun ohjelmistossa useasti
toistettavat toimenpiteet voidaan määrittää itsenäisiksi aliohjelmiksi.
ҨҨ Silmukat: Ohjelmoinnissa silmukat ovat lausekkeita, joiden avulla
tiettyä toiminnallisuutta voidaan suorittaa niin kauan, kunnes tietty
ehto täyttyy. Esimerkiksi robotille voidaan luoda hyppysilmukka luomalla aliohjelma A1, joka käskee robottia hyppäämään ja kutsumalla
tämän aliohjelman sisällä uudestaan aliohjelmaa A1. Tällöin aliohjelma
kutsuu itseään, eli syntyy rekursio ja robotti hyppää jatkuvasti, jos
aliohjelmassa ei erikseen määritetä ehtoa, milloin aliohjelma ei enää
kutsu itseään.

14. tunti Ohjelmoi robotti

Ohjelmoi robotti
Opettaja kertoo, että internetistä löytyy monenlaisia koodaukseen
liittyviä oppimispelejä, joista monet ovat englanninkielisiä. Niistä yhteen,
Lightbotiin, tutustutaan nyt.
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Opettaja näyttää ensimmäisen tehtävän kaikille yhdessä.
ҨҨ Ohjelma neuvoo aina englanniksi, mitä uusia käskyjä mukaan tulee
(esim. askel suoraan, käänny, hyppy). Ohjeista pääsee ohi klikkaamalla hiiren osoitinta ohjeen ulkopuolella.

ҨҨ Ohjelmassa on tarkoitus viedä hahmo sinisen laatikon päälle ja
sytyttää siellä valo.

ҨҨ Lightbot-pelin voi asentaa koneille tai pelata peliä suoraan internetissä. Jos peliä ei halua asentaa, oppilaat voivat painaa aloitussivulta
punaista Web-painiketta (Demo Puzzles).
ҨҨ Ohjelmassa pääsee aina eteenpäin vihreästä painikkeesta ja taaksepäin oranssista painikkeesta.
Opettaja näyttää kaikille yhdessä, miten
ҨҨ Lightbot-sivulle pääsee (www.lightbot.com)
ҨҨ Web-painike löytyy.
ҨҨ seuraavaksi painetaan vihreää nuoli-painiketta ja sen jälkeen
1 Basic-kuvaketta (=1 Perus) ja tasoa 1.

ҨҨ Opettaja pyytää oppilaita menemään sivulle www.lightbot.com ja
aloittamaan pareittain ohjelmoinnin. Jokaisen tehtävän jälkeen tietokonetta käyttävä oppilas vaihtuu. Näin molemmat oppilaat pääsevät
vuorollaan tekemään koodeja.

14. tunti Ohjelmoi robotti
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Kun ensimmäiset oppilasparit ovat suorittaneet 1 Basic-osan, he pääsevät 2 Procedures-osaan (=2 Aliohjelmat). Opettaja näyttää kaikille yhdessä ensimmäisen tehtävän avulla tasolla 1, mitä P1 ja P2 tarkoittavat.

ҨҨ P1 ja P2 ovat funktioita, jotka suorittavat niiden sisällä olevat koodit.
Näin samaa koodia ei tarvitse kirjoittaa aina uudelleen, vaan riittää,
että toistetaan P1 tai P2.
Kun ensimmäiset oppilasparit ovat suorittaneet 2 Procedures-osan,
he voivat siirtyä 3 Loops-osaan (=3 Silmukka). Opettaja näyttää kaikille
ensimmäisen tehtävän avulla tasolla 1, mitä loop (=silmukka) tarkoittaa.

ҨҨ Kun P1-komennon laittaa PROC1-komennon sisään, tietokone toistaa
PROC1-komentoa yhä uudestaan ja uudestaan (=silmukan omaisesti).
Lisäharjoituksia
ҨҨ Jos oppilaspari on suorittanut kaikki kolme tasoa, he voivat valita
mistä tahansa kolmesta osasta (1 Basics, 2 Procedures, 3 Loops)
vaikeampien tasojen tehtäviä.
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15. tunti Suunnittele tietokone
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

tietokoneen osat esimerkiksi ohjelma, näyttö,
näppäimistö, keskusyksikkö jne.

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ ymmärtää, että tietokoneita on joka puolella.
ҨҨ ymmärtää, että tietokoneet ovat ihmisen suunnittelemia.
ҨҨ ymmärtää, että tietokoneiden avulla voi luoda melkein mitä vain.

MATERIAALIT

ҨҨ A3-paperi / pari
ҨҨ värikyniä

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

Tällä oppitunnilla tarvitaan tietoja ja taitoja aiemmin opituista asioista
koskien ohjelmointia. Näitä tietoja sovelletaan oman tietokoneen
keksimisessä, jossa voi käyttää niin paljon mielikuvitusta, luovuutta ja
jopa hulluja visioita kuin mahdollista. Seuraavat asiat ovat tärkeitä tällä
tunnilla:
ҨҨ tietokoneet ovat ihmisten suunnittelemia, ei mitään sen
ihmeellisempää.
ҨҨ luovuus ja visiot ovat tärkeä osa ohjelmointia. Jos koko ajan pidättäydytään vain ennalta määrätyssä ja aiemmin opitussa, ei koskaan
keksitä mitään uutta ja innovatiivista.
ҨҨ tietokonetta voidaan ohjailla monella eri tapaa, mutta ohjausvälineen
pitäisi olla sellainen, että kuka tahansa osaa tulkita sitä ja ymmärtää
sen logiikan mahdollisimman intuitiivisesti ja pienellä vaivalla.
Tietokoneita on jo nykyään maailmassa monenlaisia ja kaikkia niitä ei
missään nimessä esimerkiksi ohjata samoin tavoin. Esimerkkinä pelikonsoleita voidaan usein ohjata erillisellä ohjaimella tai jopa liikkeellä sekä
äänellä.
Tietokone on juuri sen näköinen ja toimii juuri niin kuin sen tekijä
haluaa. Tämän vuoksi sen toiminnallisuuksia ei tarvitse määrällisesti
rajoittaa, eikä ole yhtä oikeaa tapaa rakentaa tai ohjata tietokonetta. Tärkeintä on, että sen taustalla on hahmotettavissa jokin logiikka, jonka voi
opettaa toiselle käyttäjälle.
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Seuraavia käsitteitä tunnilla voidaan tarvita:
ҨҨ Ohjelmisto on yksinkertaistettuna ohjelmoijan luoma kokonaisuus
tehtäviä ja käskyjä, joita tietokone tulkitsee ja toimii niiden mukaan.
Ohjelmistoja on eritasoisia.
ҨҨ Käyttöjärjestelmä on kaikkien sillä toimivien ohjelmistojen perusta.
ҨҨ Keskusyksikkö on tietokoneen tärkein osa. Käytännössä se tarkoittaa
kokonaisuutta, johon sisältyy kaikki koneen tärkeät osat. Vanhojen
pöytäkoneiden keskusyksikkö on tietokoneen kotelo ja sen sisältämät
osat. Nykyään tietokoneet mahtuvat yhä pienempään tilaan, joten
keskusyksikkö terminä voi olla harhaanjohtava. Markkinoilla on jo
esimerkiksi tietokoneita, joissa näyttö ja keskusyksikkö on sulautettu
yhteen.
ҨҨ Näyttö voi olla erillinen laite, kuten usein pöytäkoneissa, tai se voi
olla liitetty suoraan tietokoneeseen, kuten kannettavissa tietokoneissa, älypuhelimissa tai tablettikoneissa. Perinteisesti sen pääasiallinen tehtävä on esittää visuaalisesti tietokoneella olevaa tietoa
ja sen suorittamia toimintoja. Nykyään laitteissa on kuitenkin myös
kosketusnäyttöjä, jotka tiedon visualisoinnin lisäksi toimivat tiedon
syöttämisen välineenä.
ҨҨ Emolevy on keskeinen osa tietokonetta. Siihen kytketään kiinni kaikki
muut tietokoneen komponentit. Emolevyn kautta eri komponentit
täten ”keskustelevat” keskenään. Tietokoneen virtalähde on myös
usein kytketty emolevyyn, joka tarkoittaa sitä, että tietokoneen muut
komponentit saavat virtansa emolevyn välityksellä.
ҨҨ Suoritin eli prosessori vastaa tietokoneessa käskyjen laskemisesta
ja toteuttamisesta. Se toteuttaa sille annettuja konekielisiä käskyjä
järjestyksessä. Suorittimia voi olla eri nopeuksisia, ja niissä voi olla eri
määrä ytimiä. Useammalla ytimellä prosessori voi suorittaa useampaa
laskua tai tehtävää samanaikaisesti.

ҨҨ Tietokoneen muistiin voidaan tallentaa tietoa, aivan kuten ihmisenkin
muistiin. Käytännössä se tapahtuu joko sähkö- tai magneettisina
varauksina tai optisena tallennuksena. Muisteja on tietokoneessa
erilaisia.
ҨҨ Kiintolevy on massamuisti, johon tallennettava tieto säilyy riippumatta siitä saako kone virtaa vai ei. Yleensä kun käyttäjä tallentaa
tiedostoja tietokoneelle, niin ne tallentuvat kiintolevylle.
ҨҨ Tiedon syöttämisen välineitä on monia, kuten näppäimistö, hiiri tai
jopa ääni. Niillä tietokoneen käyttäjä voi antaa koneelle käskyjä tai
täten esimerkiksi ohjelmoida sitä. Nykyään tietokoneissa, kuten
tablettitietokoneissa ja älypuhelimissa on myös kosketusnäyttöjä,
joiden välityksellä käyttäjä voi syöttää tietokoneelle käskyjä tai tietoa.

15. tunti Suunnittele tietokone

Suunnittele tietokone
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ҨҨ Keksitään, mitä eri näppäimet ja näppäinyhdistelmät tekevät.
Kirjoitetaan niistä lista.
ҨҨ Mietitään, miten muuten kuin näppäimistön avulla konetta voitaisiin
ohjata. Onko tietokoneessa ääniohjaus vai reagoiko tietokone liikkeeseen? Miten ohjaus näkyy tietokoneen ulkonäössä?

ҨҨ Opettaja kysyy, mitä osia tietokoneeseen kuuluu?
näyttö, keskusyksikkö (emolevy, muisti, tuuletin, ohjaimet,
kiintolevy), kaiuttimet, hiiri, tulostin, näppäimistö
ҨҨ Opettaja kertoo, että tietokoneet ovat ihmisen suunnittelemia, ja ne
toimivat juuri sillä tavoin, kuin ihminen käskee niiden toimia.
ҨҨ Suunnitellaan pareittain oma tietokone. Tietokone voi olla yleiskone
tai johonkin harrastukseen, koulutyöhön, kotitöihin tai vapaa-aikaan
liittyvä apuväline.
ҨҨ Taitetaan A3-paperi puoliksi. Piirretään yläpuolelle tietokoneen
näyttö, johon jokainen oppilaspari saa suunnitella
tietokoneen oman merkin ja logon
taustakuvan
ohjelmakuvakkeita.
ҨҨ Piirretään paperin alaosaan näppäimistö. Kirjoitetaan näppäimistöön
tarvittavat merkit ja symbolit. Voidaan keksiä ihan omia näppäimiä,
joiden muoto tai symboli antaa vihjeitä, mihin kyseistä näppäintä
tarvitaan.

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Tehdään omasta tietokoneesta mainos. Suunnitellaan mainoskuva,
ja keksitään vetäviä mainoslauseita.
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16. tunti Kaksijärjestelmä
OHJELMOINNIN KÄSITTEET
bitti, binääriluvut, tavu

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu erilaisiin merkkijärjestelmiin.
ҨҨ tutustuu binäärilukuihin.

INTEGROINTI

ҨҨ matematiikka

MATERIAALIT

ҨҨ A4-paperi, jonka toinen puoli on valkoinen ja toinen musta
ҨҨ viisi A4-paperia, joissa jokaisessa on yksi luku: 1, 2, 4, 8, 16 sekä
lukua vastaava määrä ympyröitä nopan silmälukujen tapaan
ҨҨ viisi post-it -lappua / oppilaspari, kynät

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Oppitunnin 13 yhteydessä käsiteltiin miten tietokoneisiin tallennetaan
merkkejä ja merkkijonoja. Siinä käytettiin esimerkkinä isoa kirjainta
”A”, joka voidaan binäärijärjestelmässä esittää muodossa ”01000001”.
ҨҨ ”01000001” voidaan nähdä olevan binääriluku. Aivan kuten luku
152 koostuu peräkkäisistä numeroista 1, 5 ja 2, koostuu binääriluku
peräkkäisistä numeroista 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ja 1. Tietokoneiden yhteydessä käytetään binääriluvun yhdestä numerosta kuitenkin nimitystä
bitti. Käytännössä yksi bitti voi olla siis joko 0 tai 1, eli päällä- tai pois
päältä-asennossa.
ҨҨ Samoin tietokoneiden yhteydessä kahdeksan bitin jonoa kutsutaan
tavuksi. Toisin sanoen ison kirjaimen ”A” eli yhden merkin merkitseminen vie tietokoneen muistista tilaa yhden tavun eli kahdeksan bitin
verran.
Yksinkertaistettuna esimerkkinä:
ҨҨ Jos oppilaan muistitikkuun mahtuu 1 kilotavu tietoa, tarkoittaa se,
että siihen mahtuu 1024 tavua. Tietokoneiden yhteydessä kilo on 1024
eikä 1000, koska koneet toimivat 2-kantaisella numerojärjestelmällä.
2^10 = 1024
ҨҨ 1024 tavua tarkoittaa taas 1024 * 8 bittiä = 8192 bittiä. Tällöin muistitikkuun voidaan siis ajatella mahtuvan yhteensä 1024 kirjainta A eli
8192 nollaa tai ykköstä. Todellisuudessa erilaiset tiedostomuodot
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pakkaavat kuitenkin vielä sisältöjään monimutkaisten algoritmien
avulla, jotka tutkivat toistuvia rakenteita ja säilövät niitä pienempään
tilaan mahdollistaen suuremman tietomäärän tallentamisen.
ҨҨ Koska tietokoneet toimivat binääripohjaisena järjestelmänä, on hyvä
tiedostaa ero ison kirjaimen ”A” ja pienen kirjaimen ”a” välillä. Sama
ero on tietenkin myös muiden aakkosten suhteen. Isolla A- ja pienellä
a-kirjaimella on eri binääriesitys, koska ison ja pienen kirjaimen ero
voi aiheuttaa merkityseroja niin koodissa kuin normaalissa kielessäkin. Vertaa esimerkiksi Meri (erisnimi) vs meri (vesistön tyyppi).

16. tunti Kaksijärjestelmä

Kaksijärjestelmä
ҨҨ Opettaja kertoo, että oppilaiden tuntemassa kymmenjärjestelmässä
on kymmenen eri numeroa 0–9. Binäärijärjestelmässä on vain kaksi
eri merkkiä eli bittiä (0 ja 1) lukujen esittämiseen. Nykyiset tieto
koneet perustuvat binäärijärjestelmään. Myös tavallinen valokatkaisija
toimii binäärisenä kytkimenä, sillä siinä on vain kaksi asentoa: valo
päällä ja pois päältä.
ҨҨ Opettaja pyytää luokan eteen yhden oppilaan, joka toimii binäärijärjestelmän tavoin. Luokkatoverit sanovat vuorotellen väittämiä. Mikäli
väittämä on totta, oppilaan silmät aukeavat. Mikäli väittämä ei ole
totta, oppilaan silmät pysyvät kiinni.
ҨҨ Vaihdetaan oppilasta, mutta nyt opettaja antaa hänelle paperin, jonka
toinen puoli on valkoinen ja toinen musta. Luokkatoverit sanovat taas
väittämiä. Jos väittämä on totta, oppilas näyttää luokkatovereilleen
valkoista puolta. Jos väittämä ei ole totta, oppilas näyttää mustaa
puolta.
ҨҨ Opettaja pyytää nyt luokan eteen yhden oppilaan, jolle annetaan
paperi, joiden toinen puoli on valkoinen ja toinen musta. Kun opettaja
sanoo
päällä — oppilas kääntää valkoisen puolen esille.
pois päältä — oppilas kääntää mustan puolen esille.
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ҨҨ Opettaja pyytää luokan eteen neljä oppilasta lisää. Jokaiselle viidelle
oppilaalle annetaan yksi numerokortti. Numerokortit jaetaan niin, että
pienin numero (=1) on luokasta katsoen oikeassa reunassa ja suurin
numero (=16) on vasemmassa reunassa.
ҨҨ Opettaja kertoo:
Jos numerokortin kääntää nurinpäin (= paperin tyhjä puoli
yleisöön), se tarkoittaa 0.
Jos numerokortin kääntää oikein päin (= yleisö näkee luvun
ja ympyrät), se tarkoittaa 1.
ҨҨ Opettaja näyttää, miten näillä binääriluvuilla voidaan laskea nollasta
31:n:
O = kaikki viisi korttia nurinpäin → binääriluvuin 00000
1 = vain oikeanpuoleinen kortti (1) esiin → binääriluvuin 00001
2 = vain toinen oikealta kortti (2) esiin → 00010
3 = ensimmäinen ja toinen kortti (1, 2) esiin → 00011
4 = vain kolmas kortti esiin (4) → 00100
5 = ensimmäinen ja kolmas kortti (1, 4) esiin → 00101
6 = toinen ja kolmas kortti (2, 4) esiin → 00110
jne.
ҨҨ Mikä kortti voisi olla seuraavana? (32)
ҨҨ Jos kortti 32 olisi myös mukana, kuinka moneen voisi niillä korteilla
laskea? (63)
ҨҨ Mikä kortti tulisi sitten? (64)

16. tunti Kaksijärjestelmä
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ҨҨ Opettaja jakaa oppilaspareille viisi post-it -lappua, joihin oppilaat
kirjoittavat ja piirtävät itse luvut 1, 2, 4, 8, 16 sekä lukuja vastaava
määrä ympyröitä. Oppilasparit harjoittelevat itsenäisesti lukujen 0–31
esittämistä.
ҨҨ Oppilaspari näyttää toiselle parille korteillaan jonkin luvun, toinen
oppilaspari kirjoittaa kortteja vastaavan binääriluvun.

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Luvut sormiin – harjoitellaan binäärilukuja sormien avulla.
Kuvitellaan, että vasemman käden peukalo vastaa lukua 1, etusormi
lukua 2, keskisormi lukua 4, nimetön lukua 8 ja pikkusormi lukua 16.
Harjoitellaan binäärilukujen näyttämistä sormien avulla.
0 = sormet nyrkissä = 00000
1 = peukalo ylhäällä = 00001
2 = etusormi ylhäällä = 00010
3 = etusormi ja peukalo ylhäällä = 00011

jne.
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17. tunti Toteuta kortti Scratchilla
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

visuaalinen ohjelmointi, koodi, skripti

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu yhteen visuaaliseen ohjelmointiympäristöön, Scratchiin.
ҨҨ oppii valitsemaan tai luomaan hahmon ja taustan visuaalisessa
ohjelmointiympäristössä.
ҨҨ oppii visuaalisen ohjelmointiympäristön perusperiaatteet.

MATERIAALIT

ҨҨ tietokone / oppilaspari

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Scratch on visuaalinen ohjelmointiympäristö, joka on kehitetty erityisesti 8–16 vuotiaille kehittämään ongelmanratkaisukykyä ja helpottamaan ohjelmoinnin opettelua. Scratchin avulla käyttäjät voivat
luoda monenlaisia projekteja, kuten pelejä, tarinoita ja animaatioita
visuaalisten työkalujen avulla.
ҨҨ Ohjelmointiympäristöjä on olemassa erilaisia aina normaalista
tekstieditorista visuaalisin ohjelmointiympäristöihin kuten Scratch.
Ohjelmointiympäristö tulisi valita aina ohjelmoitavan ohjelman ja
ohjelmointikielen mukaan niin, että työskentely on mieluisaa ja että
se tarjoaa ohjelmoijan taitotasoon nähden tarpeeksi palautetta
tuotettavan ohjelman toiminnasta.
ҨҨ Usein ohjelmointiympäristöissä on alue, jolla tuotetaan koodia,
hakemisto jossa voi hallinnoida ohjelmassa tarvittavia tiedostoja sekä
mahdollisesti jonkinlainen näyttämö, jossa ohjelman voi suorittaa
ja tarkastella suoriutuuko se toivotulla tavalla. Tämän lisäksi ohjelmointiympäristöt voivat tarjota ohjelmoijan avuksi valmiita skriptejä
tai funktioita esimerkiksi muotoilemalla uudet tiedostot valmiiksi tai
näyttämällä minkälaisia valmiita toimintoja koodissa voi sillä hetkellä
suorittaa.

16. tunti Toteuta kortti Scratchilla

Toteuta kortti
Scratchilla
ҨҨ Opettaja kertoo, että nyt tutustutaan hiukan haastavampaan ohjelmointiympäristöön, Scratchiin.
ҨҨ Opettaja näyttää yhdeltä koneelta Scratchin perusperiaatteet, jonka
jälkeen oppilasparit pääsevät kokeilemaan itsenäisesti.
ҨҨ Opettaja menee sivustolle www.scratch.mit.edu.
ҨҨ Jos oppilaat haluavat kirjautua sisään
→→ aina edellisen oppitunnin työt tallentuvat ja samaa työtä voi
jatkaa seuraavalla oppitunnilla.
→→ paina Liity Scratchiin -painiketta.
→→ täytyy keksiä käyttäjänimi ja salasana. Parilla voi olla yhteinen
käyttäjänimi. Näin parit pysyvät kaikki Scratch-tunnit samoina.
ҨҨ Jos ei haluta kirjautua, valitaan Kokeile sitä-painike.
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ҨҨ Mikäli kieli ei olekaan suomi, sivun yläreunan maapallosta voi valita
suomen kielen.

Toimintaperiaatteet tietokoneen ruudulla: Scratch-ruutu on jaettu
neljään osaan:
ҨҨ Vasemmalla on näyttämö, jossa oleva hahmo toimii ohjelmoitujen
koodien mukaan. Näyttämön yläpuolelle kirjoitetaan luodun ohjelman
nimi. Näyttämön oikeassa reunassa vihreän lipun avulla saa käskyt
toimimaan, ja punainen stop-merkki lopettaa toiminnan.
ҨҨ Näyttämön alapuolella on tausta- ja hahmoruutu, jossa näkyvät
luodut hahmot ja taustat. Sieltä löytyvät myös näppäimet, joiden
avulla voi luoda uusia hahmoja ja taustoja.
ҨҨ Valmiit komennot (skriptit) ovat keskellä komentoruudussa. Sieltä
löytyvät myös Asusteet- ja Äänet -välilehdet.
ҨҨ Komentoruudusta raahataan tarvittavat komennot oikealla olevaan
tyhjään kohtaan koodiruutuun.

16. tunti Toteuta kortti Scratchilla

ҨҨ Nyt jokainen pari saa luoda oman hahmon ja sille taustan.
Valitse hahmo.
ҨҨ Kun hahmoruudun Uusi hahmo-kohdan Valitse hahmo kirjastosta
-kuvaketta painaa, pääsee hahmokirjastoon. Täältä voi valita haluamansa hahmon.

ҨҨ Hahmon nimen voi muuttaa, painamalla hahmon vasemmassa yläreunassa olevaa i-kirjainta.
ҨҨ Vanhan hahmon (aina valmiina olevan kissa-hahmon) voi poistaa
niin, että painaa yläreunan saksi -kuvaketta, ja sitten saksien avulla
poistettavaa hahmoa.
ҨҨ Uuden hahmon voi myös piirtää (sivellin -kuvake) tai käyttää aiemmin
(kansio -kuvake) tai saman tien otettuja (kamera -kuvake) valokuvia.
ҨҨ Jos haluaa suurentaa tai pienentää hahmoaan, täytyy ensin painaa
yläreunan neljä nuolta -kuvaketta ja sitten napsauttaa hahmoa.
Valitse tausta.
ҨҨ Jos haluaa hahmon olevan tietyssä taustassa, täytyy napsauttaa
taustaruudussa olevan Uusi tausta-kohdan Valitse tausta kirjastosta
-kuvaketta.
ҨҨ Taustakirjastosta löytyy valmiita taustoja.
ҨҨ Taustan voi myös piirtää sivellin -kuvaketta painamalla.
ҨҨ Taustaksi käy myös tiedostosta löytyvä valokuva (kansio -kuvake) tai
saman tien otettu kuva (kamera -kuvake).
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Tee kortti.
ҨҨ Vihreä lippu merkitsee Scratch-maailmassa ohjelman aloitusta.
Raahaa Komentoruudun Skriptit -välilehden Tapahtumat -osan alta
Kun klikataan vihreää lippua -koodi Koodiruutuun.

ҨҨ Raahaa seuraavaksi Ulkonäkö -osan alta Sano hello 2 sekunnin ajan
-koodi Koodiruutuun vihreä lippu -painikkeen alle.

ҨҨ Aikaa ja tervehdystä voi muuttaa helposti.
ҨҨ Kun nyt painaa vihreää lippua, hahmo toivottaa kirjoitetun
toivotuksen.

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Muutetaan tervehdyksen tekstiä.
ҨҨ Muutetaan ajanjaksoa, kuinka pitkään hahmo sanoo tervehdyksen.
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18. tunti Ohjelmoi liikettä Scratchilla
OHJELMOINNIN KÄSITTEET

visuaalinen ohjelmointi, koordinaatisto

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu yhteen visuaaliseen ohjelmointiympäristöön, Scratchiin.
ҨҨ oppii liikuttamaan valitsemaansa tai luomaansa hahmoa visuaalisessa
ohjelmointiympäristössä.
ҨҨ harjoittelee hahmon liikuttamista koordinaatistossa.

INTEGROINTI

ҨҨ matematiikka

MATERIAALIT

ҨҨ tietokone / oppilaspari

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Käyttäjä voi määrittää mitä ohjelma tekee käyttäen apunaan Scratchin
tapahtumakutsuja. Ohjelmaan voidaan asettaa esimerkiksi tapahtumakutsu ”kun painetaan välilyönti” ja tähän liittää hahmon liikkuminen
ensin ylös ja sitten alas, jolloin hahmo vaikuttaa hyppäävän. Kun vastaavanlaisia tapahtumakutsuja asetetaan useita, Scratch-projekteista
voidaan luoda esimerkiksi yksinkertaisia pelejä tai animaatioita.
ҨҨ Kun ohjelmoidaan ohjelmaa, jossa näytölle pitää sijoittaa jotain visuaalista kuten kuvia, videota tai vain tekstiä tiettyyn asemaan ruutuun
nähden, työskennellään usein koordinaatistojen parissa. Ohjelmoidessa
varsinkin edistyneemmillä kielillä ja ympäristöillä koordinaatiston
koordinaatit edustavat yleisimmin pikselin tarkkuutta.
ҨҨ Ohjelman koodia kirjoittaessa on hyvä käytäntö myös kokeilla
säännöllisesti mitä ohjelmakoodi sillä hetkellä saa aikaiseksi. Mikäli
ohjelma suorittaa jotain muuta kuin mikä on haluttu lopputulos, on
hyvä yrittää ymmärtää mistä se johtuu. Tätä voi tehdä vaikkapa vaihtamalla jotain argumenttia kuten annettua koordinaattia, ja katsoa mitä
ohjelma tekee tällöin. Tällaista ongelman tai virhetilan syyn etsimistä
kutsutaan ”debuggaamiseksi” eli virheen etsinnäksi. Yleensä hyvät
virheenetsintätaidot tai hyvä intuitio virheen syystä viestii kehittyneestä
ymmärryksestä ohjelman koodin rakenteesta ja logiikasta.

18. tunti Ohjelmoi liikettä Scratchilla
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Ohjelmoi liikettä
Scratchilla
Opettaja kertoo, että aluksi kerrataan edellisellä kerralla opittu
(uusi hahmo, taustakuva) ja tutustutaan koordinaatistoon.
ҨҨ Jokainen oppilaspari menee sivulle www.scratch.mit.edu ja valitsee
viime tunnin opetuksen perusteella sopivan hahmon.
ҨҨ Kaikki valitsevat taustaksi Taustakirjastosta Luokka -valikon Muu
-osastolta xy-grid -taustan.
ҨҨ Opettaja osoittaa koordinaatistosta, että x-akselin oikeassa reunassa
luvut ovat positiivisia (100 ja 200), ja vasemmalla puolella negatiivisia
(-100 ja -200). Sama huomio kannattaa tehdä myös y-akselilla.
Opettaja kertoo, että nyt harjoitellaan hahmon liikuttamista oikealle.
Seuraavat harjoitukset tehdään opettajan esimerkin mukaan kaikki
yhdessä.
ҨҨ Raahataan keskeltä Komentoruudusta Komentojen (skriptien)
Tapahtumat -osasta kun painetaan välilyönti -koodi koodiruutuun.

ҨҨ Vaihdetaan nuoli oikealle -koodi.
ҨҨ Raahataan Komentoruudusta Liike -osasta liiku 10 askelta -koodi.
ҨҨ Vaihdetaan 100 askelta -koodi. Kokeillaan koodin toimivuutta. Paina
vihreästä lipusta ja paina sen jälkeen tietokoneen näppäimistön
nuolta oikealle.

18. tunti Ohjelmoi liikettä Scratchilla
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Nyt harjoitellaan hahmon liikuttamista vasemmalle.
ҨҨ Opettaja muistuttaa, että vasemmalla puolella koordinaatistossa
olivat negatiiviset luvut.
ҨҨ Raahataan Tapahtumat -kohdasta kun painetaan välilyönti -koodi ja
vaihdetaan nuoli vasemmalle -koodi.
ҨҨ Raahataan Komentoruudusta Liike -osasta liiku 10 askelta -koodi.
ҨҨ Miten hahmo saadaan liikkumaan vasemmalle? Vaihdetaan -100
askelta -koodi. Kokeillaan koodin toimivuutta. Painetaan vihreästä
lipusta ja paina sen jälkeen tietokoneen näppäimistön nuolta
vasemmalle.

Lisäharjoituksia:

ҨҨ Miten vaihdetaan liikkeen matka?
ҨҨ Miten lisätään hahmon liikkumiseen myös hahmon puhuminen?
(Ulkonäkö - sano Hello! 2 sekunnin ajan)
ҨҨ Miten vaihdetaan hahmon tervehdys ja aika, jonka tervehdys
näkyy?
ҨҨ Miten otetaan mukaan muut tietokoneen näppäimistön
näppäimet?
ҨҨ Jos opettaja haluaa testata oppilaan ymmärrystä opetettuun
aiheeseen, voi opettaja rikkoa tahallaan oppilaan luoman koodin
esimerkiksi ottamalla jonkin käskyn eli koodin pois, liittämällä
tarpeettoman koodin käskyjonoon tai vaihtamalla jotain arvoa.
Tämän jälkeen opettaja pyytää oppilasta selittämään, miksi
ohjelma ei toimi halutulla tavalla.
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19. ja 20. tunti

Ohjelmoi matikkapeli
Scratchilla
OHJELMOINNIN KÄSITTEET
visuaalinen ohjelmointi

TAVOITTEET

Oppilas
ҨҨ tutustuu yhteen visuaaliseen ohjelmointiympäristöön, Scratchiin.
ҨҨ soveltaa oppimaansa visuaalisessa ohjelmointiympäristössä.
ҨҨ tekee yksinkertaisen kyselyn Scratchilla

INTEGROINTI

ҨҨ matematiikka

MATERIAALIT

ҨҨ tietokone / oppilaspari

TAUSTATIETOA OPETTAJALLE

ҨҨ Ohjelmoinnissa tarvitaan usein apuna erilaisia valmiita toimintoja,
joita eri ohjelmointikielet tarjoavat ilman, että niitä tarvitsee itse
ohjelmoida. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi satunnaisen
numeron arpominen valitulta väliltä tai matemaattiset operaatiot
kuten yhteenlasku, kertominen, jakaminen jne.
ҨҨ Yksi ohjelmoinnin peruskäsitteitä on muuttuja käsite. Muuttuja
on nimensä mukaisesti muuttuja, jolle voidaan asettaa jokin arvo
esimerkiksi ohjelmoijan tai ohjelman käyttäjän toimesta. Toisaalta
muuttujalle voidaan myös jättää antamatta mitään arvoa, mikäli
ohjelmaa luodessa sitä ei vielä tiedetä, vaan sen määrittely halutaan
jättää myöhemmäksi tehtäväksi. Tällainen tilanne muodostuu usein,
jos esimerkiksi ohjelman käyttäjältä halutaan kysyä jotain tietoa, jota
sittemmin käsitellään ohjelman toimesta.
ҨҨ Ohjelmoinnissa on yleistä käyttää tai yhdistää muuttujia esimerkiksi
tekstin tai laskutoimitusten tai aliohjelmien tulosten kanssa sekä
esittää niitä ohjelman käyttäjälle. Tällä tavoin ohjelmista voidaan
tehdä vuorovaikutteisia ja informatiivisia.
ҨҨ Esimerkki: Ohjelmoija määrittelee muuttujan ”nimi”, jota ohjelma
kysyy ohjelmaa käyttävältä henkilöltä. Kun käyttäjä antaa ohjelmalle
oman nimensä jollakin tiedonsyötön välineellä, asettaa ohjelma
nimi-muuttujan arvoksi käyttäjän nimen. Tämän jälkeen ohjelmassa
voisi olla esimerkiksi koodi
<Kirjoita ruudulle ”Hyvää päivää, (nimi)!>
Jolloin ruudulle ilmestyisi tervehdys ohjelman käyttäjälle.

19. ja 20. tunti Ohjelmoi matikkapeli Scratchilla

Ohjelmoi
matikkapeli
Scratchilla
ҨҨ Opettaja kertoo, että tietokoneet suunniteltiin alunperin helpottamaan laskemista. Näin voidaan päätellä jo tietokoneen englanninkielisestä nimestä computer = laskija.
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→→ paina Liity Scratchiin -painiketta.
→→ täytyy keksiä käyttäjänimi ja salasana. Parilla voi olla yhteinen
käyttäjänimi. Näin parit pysyvät kaikki Scratch -tunnit samoina.
ҨҨ Jos ei haluta kirjautua, valitaan Kokeile sitä-painike.

ҨҨ Vihreä lippu merkitsee Scratch -maailmassa ohjelman aloitusta.
Raahaa Komentoruudun Skriptit -välilehden Tapahtumat -osan alta
Kun klikataan vihreää lippua -koodi Koodiruutuun.

ҨҨ Tänään jokainen oppilaspari tekee Scratchilla matematiikkakyselyn.
Kyselyn ensimmäisessä versiossa jokainen tekee samanlaisen yhteenlaskuja lukualueella 1–10 harjoittavan kyselyn. Myöhemmin kyselyä voi
parantaa ja muokata. Ohjeita täytyy seurata tarkasti, joten silloin kun
toinen pari koodaa, toinen tarkastaa ovatko koodit oikein.
ҨҨ Opettaja voi näyttää opettajajohtoisesti yhdeltä koneelta kaikille
kyselyn alun. Oppilasparit voivat edetä kyselyn tekemisessä tämän
jälkeen itsenäisesti joko opettajan printtaamilla tai heijastamilla
ohjeilla.
ҨҨ Opettaja menee sivustolle www.scratch.mit.edu.
ҨҨ Jos oppilaat haluavat kirjautua sisään
→→ aina edellisen oppitunnin työt tallentuvat ja samaa työtä voi
jatkaa seuraavalla oppitunnilla.

ҨҨ Seuraavaksi ohjelmoidaan tietokone arpomaan yhteenlaskua varten
joku yhteenslaskettava luku lukualueelta 1–10.

19. ja 20. tunti Ohjelmoi matikkapeli Scratchilla

ҨҨ Paina Komentoruudun Skriptit -välilehden Tieto -osan alta Tee
muuttuja -kohtaa. Kirjoita muuttujan nimeksi ensimmäinen, ja paina
ok.Raahaa nyt aseta ensimmäinen arvoon 0 -koodi Koodiruutuun.
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Raahaa nyt aseta toinen arvoon 0 -koodi Koodiruutuun.
ҨҨ Muuta toisen yhteenslaskettavan luvun arvo sellaiseksi, että tietokone
arpoo luvun lukualueelta 1-10. Raahaa Skriptit -välilehden Toiminnot
-kohdasta painike valitse satunnaisluku väliltä 1–10 nollan tilalle.

ҨҨ Muuta ensimmäisen yhteenlaskettavan luvun arvo sellaiseksi, että
tietokone arpoo luvun lukualueelta 1-10. Raahaa Skriptit -välilehden
Toiminnot -kohdasta painike valitse satunnaisluku väliltä 1-10 nollan
tilalle.
ҨҨ Nyt yhteenlaskettavat luvut on koodattu. Seuraavaksi täytyy koodata
tietokone kysymään yhteenlaskua. Ensin koodataan kysymys. Tämä
on haastavaa, sillä saman koodin sisälle täytyy liittää viisi erilaista
koodia. Raahaa alimmaiseksi Skriptit -välilehden kysy What’s your
name? ja odota -koodi.

ҨҨ Nyt täytyy ohjelmoida tietokone arpomaan yhteenlaskun toinen
yhteenlaskettava luku.
ҨҨ Paina Komentoruudun Skriptit -välilehden Tieto -osan alta Tee
muuttuja -kohtaa. Kirjoita muuttujan nimeksi toinen, ja paina ok.

ҨҨ Lisää kysymykseen yhdistä hello ja world -koodi. Näitä koodeja
tarvitset lopuksi neljä kappaletta. Kirjoita koodin ensimmäiseen
tyhjään ruutuun hello -sanan tilalle Paljonko on

19. ja 20. tunti Ohjelmoi matikkapeli Scratchilla

ҨҨ Lisää world -sanan tilalle yhdistä hello ja world -koodi.
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ҨҨ Lisää Skriptit -välilehden Tieto -osasta toinen -muuttuja hello
-sanan kohdalle, ja kirjoita world -sanan kohdalle kysymysmerkki.

ҨҨ Liitä hello -sanan tilalle Skriptit -välilehden Tieto -osasta ensimmäinen -muuttuja.

ҨҨ Yhdistä toiseen tyhjään kohtaan world -sanan tilalle Skriptit -välilehden Toiminnot -kohdasta yhdistä hello ja world -koodi.

ҨҨ Kirjoita hello -sanan kohdalle + -merkki. Lisää word -sanan kohdalle
Skriptit -välilehden Toiminnot -kohdasta yhdistä hello ja world
-koodi.

ҨҨ Nyt kysymys on koodattu. Lue kysymyksen koodi vielä kerran huolella, ja mieti, miksi koodin eri osa-alueet ovat välttämättömiä oikean
toiminnan kannalta.
ҨҨ Seuraavaksi koodataan vastaus. Siihen tarvitaan jos - muuten -ehtolausetta. Ehtolause löytyy Skriptit -välilehden Ohjaus -kohdasta.
Lisää se koodi seuraavaksi.

19. ja 20. tunti Ohjelmoi matikkapeli Scratchilla

61

ҨҨ Lisää Skriptit -välilehden Toiminnot -kohdasta = -koodi ehtolauseen
tyhjään kohtaan.

ҨҨ Lisää + -koodiin ensimmäiseen tyhjiin kohtiin Skriptit -välilehden
Tieto -kohdasta ensimmäinen- ja toinen -muuttuja.

ҨҨ Lisää Skriptit -välilehden Tuntoaisti -kohdasta vastaus -koodi ensimmäiseen tyhjään ruutuun ja toiseen tyhjään ruutuun + -koodi.

ҨҨ Nyt on koodattu oikea vastaus, miten tietokone vastaa siihen? Lisää
Skriptit -välilehden Ulkonäkö -kohdasta sano Hello! 2 sekunnin ajan
-koodi. Vaihda Hello! -kohtaan Oikein meni! -lause.

ҨҨ Entä jos matikkakyselyn vastaus onkin väärin? Lisää Skriptit -välilehden Ulkonäkö -kohdasta sano Hello! 2 sekunnin ajan -koodi.

19. ja 20. tunti Ohjelmoi matikkapeli Scratchilla

ҨҨ Lisää Hello! -kohtaan Skriptit -välilehden Toiminnot -kohdasta
yhdistä hello ja world -koodi.
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ҨҨ Lopullisen koodin pitäisi näyttää tältä:

ҨҨ Kirjoita hello -sanan tilalle Väärin meni! Oikea vastaus olisi ollut
ҨҨ Lisää world -sanan tilalle Skriptit -välilehden Toiminnot -kohdasta
+ -koodi.
ҨҨ Nyt voi matikkaohjelmaa kokeilla. Paina näyttämön yläosasta
vihreää lippua. Kissan pitäisi kysyä yhteenlaskuja ja antaa palautetta
vastauksesta.

ҨҨ Lisää + -koodin tyhjiin kohtiin Skriptit -välilehden Tieto -kohdasta
ensimmäinen ja toinen muuttuja.

Lisäharjoituksia:
ҨҨ Muuta arvottavat yhteenlaskettavat luvut suuremmiksi.
ҨҨ Vaihda vastausten virkkeitä.
ҨҨ Vaihda yhteenlasku kertolaskuksi.
ҨҨ Muuta matikkapelin taustaa.
ҨҨ Käykää pelaamassa toisten koodaamia pelejä.
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Tämä sanasto on tarkoitettu opettajaa varten. Mikäli ohjelmointioppaassa on opettajalle vieras termi, kannattaa katsoa sanastosta termin
selitys. Koko sanastoa ei tarvitse opiskella ja ymmärtää saman tien.
Osa termien selityksistä menee melko syvälle ohjelmoinnin teoriaan.
Tällaiset osat on kursivoitu, eikä niiden ymmärtäminen ole pakollista
ohjelmoinnin perusteiden ymmärtämiseksi.

A

Abstraktio Yksinkertaistettu yleistys todellisesta, monimutkaisesta
asiasta. Ohjelmoinnissa algoritmit ovat abstraktioita, sillä samaa algoritmia voi hyvin soveltaa erilaisissa tilanteissa. Hieman korkeamman
tason abstraktioita ovat mallineet, jotka ohjelmoinnissa kertovat, miten
tietyissä tilanteissa kannattaa algoritmeja rakentaa.
Algoritmi Vaiheittainen kuvaus jonkin tehtävän suorittamisesta.
Esimerkiksi ruokaresepti on algoritmi.
Algoritminen ajattelu = Ohjelmoinnillinen ajattelu, automatisointiajattelu. Ajattelutaidot, joita ihminen tarvitsee pystyäkseen ratkaisemaan
ongelmia tietokoneen avulla.

B

Binääriluvut Kaksijärjestelmä, jota käytetään tietokoneissa (vrt. meille
tuttu kymmenjärjestelmä). Järjestelmässä käytetään vain kahta merkkiä
lukujen esittämiseen: 0 ja 1.
Bitti Ohjelmoinnissa tiedon pienin yksikkö, joka voi saada arvon 0 tai 1.
Bugi Virhe algoritmissa tai lausejonossa. Nimi johtuu siitä, että vuonna
1946 Mark II -tietokoneessa ollut suoritusvirhe johtui sen releeseen
lentäneestä koiperhosesta (bug=ötökkä).

d

Digitaalinen Analogisen vastakohta. Tarkoittaa, että tieto esitetään
tarkkoina numeroarvoina. Esimerkiksi ääniaalto on analoginen, mutta
mikrofoni muuttaa sen digitaaliseen muotoon. Kaiutin taas muuntaa
digitaalisen ääni-informaation analogiseksi ääniaalloksi.

e

Ehtolause Ehtolauseita käytetään ohjelmointikielessä. Ehtoa seuraava
koodilauseke suoritetaan, jos ehto on tosi. Esimerkiksi robotti lähtee
etenemään, jos hiiren nuoli osuu siihen.

f

Funktio Ohjelman sisäisiä pieniä osia. Kun tietokone on kerran oppinut
tietyn algoritmin, siitä tehdään proseduuri tai funktio ja sille annetaan
nimi. Tämän jälkeen tarvitsee vain kirjoittaa tuo nimi ja tietokone tekee
funktion. Esimerkiksi tietokoneohjelman yksi funktio voi olla ympyrän
piirtäminen (piirrä ympyrä). Jos halutaan monta ympyrää, toistetaan vain
piirrä ympyrä-komentoa.
Katso myös →proseduuri. Funktio palauttaa aina arvon, joten sen
kutsu voidaan tehdä lausekkeessa, osana suurempaa lausetta. Yhdessä
funktiossa voi olla monta algoritmia.

i

Internet Internet on maailmanlaajuinen tietoverkko, joka yhdistää paikallisia tietoverkkoja toisiinsa. Tietoverkko tarkoittaa yksinkertaistettuna
joukkoa toisiinsa kytkettyjä tietokoneita. Internet on käytännössä kaikki
maailman yhteenliitetyt tietoverkot yhdessä, eli se on kooltaan jatkuvasti muuttuva. Internet on avoinna kaikille, jotka haluavat liittyä siihen
noudattamalla sen teknisiä viestintäsääntöjä eli protokollia.
Esimerkiksi: Koulussa on sovittu yhteinen viestintäsääntö: kun
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halutaan puheenvuoro niin sitä pyydetään viittaamalla. Ja kun oppilas
tai opettaja puhuu niin muut oppilaat ja opettaja kuuntelevat. Kenen
tahansa, joka haluaa liittyä tähän verkkoon, pitää noudattaa samoja
sääntöjä saadakseen äänensä kuuluviin. Samanlailla tietokoneilla ja
verkoilla on internetissä keskinäiset säännöt, joita ilman verkossa ei voi
kommunikoida. http://internet-map.net/

J

Järjestetty käskyjono Monta tietokoneelle annettua käskyä tai lausetta
peräkkäin

K

Keskusyksikkö Tietokoneen laitteiston tärkein osa, joka sisältää prosessoriytimet ja niiden ympäröivän väylätekniikan. Keskusyksikkö suorittaa
kaikki komennot, käsittelee muistia ja siirtää tietoa oheislaitteiden
(kiintolevyt, verkkoadapteri, cd-asema…) kanssa..
Konekieli Ohjelmakoodi siinä muodossa, että tietokone voi sen ymmärtää. Jotkin ohjelmointikielet käännetään konekielelle ja jaellaan siinä
muodossa. Joskus (etenkin webissä) skriptit jaellaan ihmisluettavassa
muodossa ja ne käännetään konekielelle ennen jokaista suoritusta.
Koodi Puhekielinen nimitys ohjelmakoodille tai ohjelman lähdekoodille.
Koordinaatisto Koordinaatistoa käytetään 2- ja 3-ulotteisten asioiden
kuvailussa. Esimerkiksi pelissä pelihahmon sijainti ilmoitetaan numeroina koordinaatistossa. 2-ulotteisessa koordinaatistossa on ulottuvuudet
x ja y, joista y on pystysuunnassa ja x vaakasuunnassa. Positiiviset arvot
kulkevat yleensä oikealle ja ylös. Origo eli nollakohta voi olla jossain
nurkassa tai alueen keskellä.
Käsky Tietokoneelle annettu komento. Sama kuin →lause.
Käskyjono Joukko peräkkäisiä käskyjä eli lauseita, jotka suoritettuna
toteuttavat jonkin algoritmin.

L

Lause (engl. statement) Yksi tietokoneelle annettu komento jollakin
ohjelmointikielellä.
Lauseke (engl. expression) Lauseke on lauseen osa, jonka tietokone voi
suorittaa ja saada tulokseksi jonkin arvon. Kukin lause koostuu yhdestä
tai useammasta lausekkeesta.
Lista Lista on muistista varattu alue, johon mahtuu lukuisia samanlaisia
muuttujia, kuten numeroita. Listaa voidaan käsitellä koneellisesti,
vaikkapa käymällä kaikki listan kohdat läpi peräkkäin silmukassa.
Looginen operaattori Yhdistää loogisia totuusarvoja toisiinsa.
Tyypillisimmät loogiset operaattorit ovat JA, TAI, EI. Kts. →operaattori.
Esimerkiksi EI-operaattori palauttaa sille annetun yhden totuusarvon
käänteisarvon.
Luuppi (engl. loop) kts. →silmukka

M

Malline (engl. pattern) Mallineet ovat hyväksi havaittuja tapoja tehdä
asioita. Ohjelmoinnissa on lukuisia mallineita, joita ammattiohjelmoijat
käyttävät päivittäin. Yksinkertainen malline voisi kuvata tavan käydä
listan kaikki elementit läpi ja tehdä niille jokin toimenpide. Toinen malline voisi kuvata, miten pelissä kahden asian törmääminen tarkistetaan
tehokkaasti ja tarkasti.
Merkkijono Teksti on →muuttuja, joka sisältää yksittäisten merkkien
jonon. Merkkijono on erityistapaus →listasta.
Muuttuja Koodissa tietty nimetty muuttuja, jonka sisälle voi tallentaa
tietoa esimerkiksi numeron, merkin tai totuusarvon. Kun koodi suoritetaan, varataan kullekin muuttujalle muistista sen vaatima tila, johon
muuttujien arvot tallentuvat ohjelman suorituksen ajaksi.
Muisti Tietokoneen käynnissä ollessa kaikki sen tarvitsema data (käynnissä olevien ohjelmien konekielinen koodi sekä käsiteltävät tiedot eli
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muuttujat) on sen muistissa. Nykylaitteissa muistia on useita gigatavuja
(useita miljardeja tavuja).

N

Nettikiusaaminen Kiusaaminen on aina toistuvaa ja pidemmän ajan
kuluessa tapahtuvaa tietoista ja aktiivista kielteistä käytöstä yhtä tai
useampaa ihmistä kohtaan. Nettikiusaaminen on julkista, koska netin
kautta levitetty kiusaamiseksi luokiteltu tieto, kuva tai video voi joutua
laajan yleisön saataville ja yksittäisestä kiusaamistapahtumasta saattaa
löytyä tietoa vielä vuosienkin päästä.

O

Ohjelma Ohjelma eli sovellus (engl. application) on itsenäinen tietokoneessa suoritettava kokonaisuus. Mobiililaitteiden sovellukset (engl.
app, monikko apps) ovat ohjelmia, samoin tietokoneella suoritettavat
ohjelmat, kuten toimistosovellukset tai internet-selain.
Ohjelmoinnillinen ajattelu kts. →algoritminen ajattelu
Ohjelmointikieli Ohjelmointikielillä on oma sanasto ja omat säännöt,
kuten luonnollisillakin kielillä. Toisaalta ohjelmointikielet ovat luonnollisia kieliä yksinkertaisempia. Ohjelmoijat laativat tietokoneelle komentoja
aina jotakin ohjelmointikieltä käyttäen, joka sitten käännetään →konekielelle sen suoritusvaiheessa.
Ongelman purkaminen osiin Taito, jota tarvitaan sekä ohjelmoinnissa
että arkielämässä. Suuremman kokonaisuuden paloitteleminen pienempiin osiin esimerkiksi kävely- tai ajo-ohje luokkatoverille koulusta kotiin.
Operaattori Operaattori käsittelee yhden tai useampia sille annettuja
parametreja. Esimerkiksi plus-operaattorille annetaan yleensä kaksi
lukuarvoa ja operaattori palauttaa niiden aritmeettisen summan.

P

Proseduuri Proseduuri on toinen nimi suoritettavalle algoritmille ja toimii
pitkälti samalla tavalla kuin funktio, mutta ei palauta mitään arvoa.
Proseduurin kutsuminen on siis kokonainen lause.

S

Silmukka Monta kertaa toistettava ohjelman osa. Lauseiden suoritusjärjestystä ohjaava rakenne (katso myös →ehtolause). Silmukka toistaa
tietyn lausejoukon useita kertoja. Silmukassa on tyypillisesti ehtolauseke, joka määrittää toistojen määrän.
Skripti (engl. script) Skriptiksi kutsutaan lyhyitä ohjelmanpätkiä, joita ei
pidetä kokonaisia ohjelmina.
Suorittaminen Tietokone suorittaa (tai ajaa, engl. execute) yksittäisiä
lauseita, lausejonoja, algoritmeja ja ohjelmia.

T

Tavu Tavu on 8 bitin rykelmä, joka voi ilmaista yhden numeron välillä
0...255 tai yhden merkin (joskin erikoismerkit kuten kiinankieliset
kirjoitusmerkit vaativat useita tavuja). Useimmiten numeroiden tallentamiseen käytetään useita tavuja (2, 4 tai 8 tavua), jotta voidaan ilmaista
256:tta suurempia numeroarvoja.
Tietokone Tietokoneen tehtävä on ottaa vastaan tietoa, suorittaa ohjelma ja näyttää lopputulos. Tietokone tekee vain ne asiat, mitkä ihminen
on sen käskenyt suorittaa.
Totuusarvo (engl. boolean value) Muuttuja, jonka arvo on tosi tai epätosi.
Totuusarvona voi usein käyttää myös numeroa: 0 on epätosi, muut arvot
tosia.
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V

Vertailuoperaattori Vertailuoperaattorit (kts. →operaattori) vertaavat
yleensä kahta arvoa toisiinsa ja palauttavat totuusarvon. Esimerkiksi ”on
yhtä kuin” (=) ja ”suurempi kuin” (>) ovat vertailuoperaattoreita.
Visuaalinen ohjelmointi Ohjelmointiympäristö, jossa ohjelmakoodi
rakennetaan lohkoista (engl. blocks). Ohjelman tekeminen ei välttämättä vaadi kirjoitus- tai edes lukutaitoa. Visuaalista ohjelmointia
käytetään esimerkiksi yksinkertaisten ohjelmien laatimisen opetteluun.
Työelämässä käytetyt ohjelmointiympäristöt ovat pääosin tekstuaalisia
(eli koodi kirjoitetaan tekstinä), joskin monessa ympäristössä voi olla
visuaalisia elementtejä vaikkapa käyttöliittymän rakentamiseen.

W

Web Internetissä toimii palvelu, jonka avulla pystyy suunnistamaan
tietoverkon eri osissa käyttäen selainta (engl. browser).
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