PaikkaOppi –projekti / Puolalan koulu 4.b ja 4.c
PaikkaOppiPlus 2016 –hanke
Tunnit:
2x45min

2x45min

Oppitunnin sisältö:
Kaikki yhdessä luokassa:
 projektin esittely
 ryhmiin jako
 tavoitteet ja arviointi (moniste)
 projektisuunnitelma (moniste)
 projektin tehtävät (moniste)
Kahdessa luokassa:
 Salaisen kartan tehtävät (moniste)
 ryhmän maskotin suunnittelua
Puolet ryhmistä kerrallaan:
 PaikkaOppiin tutustuminen ja tehtävät (tk-luokka)
 karttatehtäviä (omissa luokissa)
 ryhmän maskotin suunnittelua

(1x45min)

2x45min






alueen rajaus
kohteen valinta
kohteen merkitseminen paperikartalle
ryhmän maskotin suunnittelua ja valmistusta

Toteutunut/huomioita:
 Oppitunnit sujuivat suunnitellusti.
 Osa ’Salaisen kartan’ tehtävistä jäi
kesken ja läksyksi
 Maskotin suunnittelua ei ehditty
aloittaa.

 Ongelmia tietokoneiden ja/tai
PaikkaOppi-ohjelman kanssa, joten
muutamat ryhmät eivät päässeet
alkuun ollenkaan.
 Tutustumistehtävää jatkettiin myös
seuraavana päivänä.
 Maskottia ei ehditty
suunnittelemaan.
 Valinnat sujuivat todella hyvin.
Oppilaat valitsivat mielenkiintoisia
kohteita. Kaikki saivat
ykkösvaihtoehtonsa.
 Maskotin suunnittelu alkoi.

2x45min

 kohteen kuvauksia
 maskottia valmiiksi ja kuvausta
 Extra: Oma aarrekartta

2x45min

 kohteen kuvauksia
 maskottia valmiiksi ja kuvausta (pieni tk-luokka)
 Extra: Oma aarrekartta

6x45min

 kohteen kuvauksia
 esittelytekstien kirjoittamista

 kuvien muokkaus
 esittelytekstin kirjoittaminen (suomi)
 esittelytekstin kirjoittaminen (englanti, saksa)

5x45min

 kuvien muokkaus

 Kuvauksia ei päästy aloittamaan
erittäin huonon sään vuoksi.
 Aloitettiin maskottien tekeminen.
 Muutamat tekivät omaa
aarrekarttaa lisätehtävänä.
 Ei kuvauksia sään vuoksi.
 Maskotit tulivat valmiiksi.
 Esittelytekstien kirjoittaminen alkoi.
 Ryhmä kerrallaan lähti opettajan
kanssa kuvaamaan valitsemaansa
kohdetta. Kuvauksiin käytettiin
kolmena päivänä kaksi tuntia.
 Koulussa olevat oppilaat jatkoivat
esittelytekstien kirjoittamista.
 Esittelytekstien kirjoittaminen
aikaistui alkuperäisestä
suunnitelmasta poiketen, joten
tekstit olivat melko valmiita jo
ennen kuvauksien toteutumista.
 Kuvien muokkaus osoittautui
hankalaksi koulussa käytössä
olevalla kuvankäsittelyohjelmalla,
joten siihen käytettiin erikseen
kuvaamataidon tunteja. Tätä ei oltu
suunniteltu etukäteen.
 Vain toinen projektiin osallistuvista
luokista pääsi harjoittelemaan
kuvien muokkaamista

4x45min

5x45min

Kaikille yhdessä tk-luokassa: (mukana Virpi Hirvensalo)
 PaikkaOppi – ohjaustunti: Oman kohteen
merkitseminen ja tiedon lisääminen
karttaohjelmaan
 omien kohteiden merkitseminen (osa ryhmistä)
 tekstien valmistelua julkaisukuntoon (osa
ryhmistä)

 ennalta suunnittelematonta viimeistelytyötä







2x45min

 koulun seinälle laitettavan projektikuvauksen
viimeistelyä



 loppuarviointi



 linkki karttapohjaan jaettavaksi oppilaiden perheille



kuvaamataidon opettajan kanssa
kuvaamataidon tunneille. Toisen
luokan kanssa tähän ei ollut tässä
vaiheessa mahdollisuutta.
Muutama ryhmä kerrallaan
osallistui tietokoneluokassa
PaikkaOppi-asiantuntijan vetämään
tuntiin, jossa opeteltiin
merkitsemään oma kohde kartalle
ja lisäämään siihen esittelytiedot ja
valokuvat.
Muut ryhmät olivat omissa
luokissaan muiden aineiden
tehtäviä tekemässä.
Ryhmä kerrallaan kävi
viimeistelemässä työtään
tietokoneluokassa: kohde kartalla,
esittelytekstit ja kuvat kunnossa.
Julkisuusasetukset muutettiin:
’näkyy kaikille’
Oppilaat toivat oman ryhmän
maskotin ja kohdekyltin seinälle
laitettavaan Turun karttaan.
Oppilaat tekivät itsearvioinnin
projektista.
Linkki annettiin koteihin.

