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Ensiluokkalaisten ja 
kuudesluokkalaisten kummiprojekti 

Tavoitteet:  

• Uuden teknologian käyttöönottaminen 
äidinkielessä jo ensimmäisellä luokalla 

• Multimodaalisten  ja multimediaisten tekstien 
tuottaminen ja vastaanottaminen POPS (2004) 
laajan tekstikäsityksen mukaisesti 

• Oppilaskeskeisten työskentelytaitojen oppiminen 

• Kuudesluokkalaisten ohjaustaitojen 
hyödyntäminen ja niiden kehittäminen 

 



Teoreettinen viitekehys 

• Sosio-kulttuurisen teorian (Vygotsky, 1978)  
mukaan oppiminen on osallistavaa kulttuuris-
sosiaalista toimintaa eikä ainoastaan yksilöllistä 
kognitiivista ajattelua ja suoriutumista. 

• Sukeutuva luku- ja kirjoitustaidon (emergent literacy) 
mukaan lasten taitojen kehittyminen alkaa kirjoitetun 
kielen kulttuuriympäristössä jo paljon ennen koulun 
alkua (Sulzby & Teale, 1991). 

• New literacies (Coiro, Knobel, Lansshear & Leu, 
2008)korostaa toimimista digitaalisissa ympäristöissä ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä näissä 
ympäristöissä 



Lukutaidon muutos 
• Koska lukutaito käsitetään kapeasti tekstien 

lukemisen taitona, on se määriteltävä uudelleen 
mediaympäristössä tapahtuneen muutoksen vuoksi 
(Sintonen & Kupiainen, 2009), joka muokkaa 
kulttuuria (vrt. populaarikulttuuri, TV, lelut, 
vaatteet, pikaruoka jne).  

• Kommunikoinnin vallankumouksessa kuvaruutu 
korvaa kirjan ja kuva kirjoituksen (Kress, 2003).  

• Vallankumouksen täytyy muuttaa lukemisen 
käsitettä ja pedagogiikkaa. 



Ohjaamisen keskeisiä piirteitä 

• Scaffolding (Bruner, 1985) 

– mallintaminen 

– Tehtävän jakaminen hallittaviin osiin  

– huomion keskittäminen relevantteihin asioihin ja 
huomion hajoamisen estäminen 

• Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen 
(intersubjectivity)  tehtävästä ja tavoitteesta on 
välttämätöntä tehtävän suorittamiselle  



Toteutettuja teemoja 

• Pääsiäistipujen ja -pupujen teko-ohjeet 

• Pääsiäistarinoita ja metsäretki 

• Sikainfulenssa inspiroi: Vitamiinit 

• Eläinprojekti: sadutus ja tietoteksti 

• Reseptikirja 

• Joulukalenteri 



Pääsiäistipujen ja -pupujen teko-
ohjeet PowerPoint -ohjelmalla 

• Kuudesluokkalaiset valmistivat 
askarteluohjeet kuvaten 
digikameralla askartelun eri vaiheet, 
tekstittivät ne ja tekivät ne 
PowerPoint –ohjelmalla.   

 
”Laita kaksi 

korvapalaa yhteen 

erikeeperillä ja tee 

jäljelle jääville 

korvapaloille 

samoin”.  

”Ompele korvien ja 

vartalon läpi samalla 

tekniikalla reunoja pitkin. 

HUOM! Älä ompele 

vartalon alareunaa 

umpeen”.  



Pääsiäistarinoita ja metsäretki 

• Kuudesluokkalaiset kirjoittivat pääsiäistarinoita 
ensiluokkalaisille tietokonetta käyttäen. Tarinan 
lopussa on erilaisia tehtäviä tarinaan liittyen, 
kuten kysymyksiä, ristikoita ja väritystehtäviä 

• Kuudes- ja ensiluokkalaiset etsivät yhdessä 
luonnossa käsitteiden vastineita ja kuvasivat ne 
digikameroilla. Yhdessä rakennettiin 
Mörrimöykyn lomanviettopaikka, joka kuvattiin ja 
josta kirjoitettiin tarina.  Metsäretken jälkeen 
kuudesluokkalaiset vielä kirjoittivat metsäretkeen 
liittyen ”mörritarinoita” ensiluokkalaisille, jotka 
puolestaan piirsivät sarjakuvat tarinaan liittyen. 



Sikainfulenssa inspiroi: Vitamiinit 

• Mielikuvitusvitamiinit estävät sairastumisen, mutta 
miten niistä saa tietää? 

• Kuudesluokkalaiset auttoivat ensiluokkalaisia 
kuvittamaan mielikuvitusvitamiinit Paint-ohjelmalla 
ja kertomaan niistä opettavaisen tarinan.    

Tämän vitamiinin nimi on Papu. Se on neliskanttinen, 

värikäs ja iloinen. Se auttaa ihmisten sairauksiin ja 

auttaa olemaan iloinen. Toiselta nimeltään se onkin 

Ilopilleri. Tätä vitamiinia saa vitamiinipuusta. 

Vitamiinipuusta saa ympäri vuoden vitamiineja. 

Vitamiinit kasvavat koteloissa, ja yhdessä kotelossa on 

27 vitamiinia. Jos syö koko kotelollisen, niin muuttuu 

vitamiinipuuksi.  

Kirj. poika 1lk, ohj. poika 6lk 



Eläinprojekti: sadutus ja tietoteksti 
 Kettu löysi ystävän 

Olipa kerran kettu joka asui tomaatissa. Siellä oli sänky, tv ja 
riippukeinu. Se riippukeinu oli vihreä ja iso. Ja kettu kävi 
kaupassa ja osti sieltä ruokaa. Se söi iltapalan ja meni 
nukkumaan. Aamulla se meni käymää puistossa ja kettu 
löysi ystävän. Ne oli siellä hippaa ja sitte se kettu meni kottii. 
Se söi siellä ja sitten meni lammelle. Sitte se sen ystävä tuli 
käymään ketulla kylässä ja sitte ne leikki siellä yhessä. Sitte 
se söi iltapalan ja meni nukkumaan.  

Loppu 

Kettu 
Kettuja on koko suomessa. Ne juoksee nopeasti. Ketulla on viisi sukulaista; 

sakaali, susi, naali, supikoira ja villikoira. Kettu on väriltään oranssi-valko-

musta. Ketun hännänpää on valkoinen. Kun kettu haistaa myyrän, se alkaa 

hyppimään sen päälle etutassuillaan ja ottaa sen suuhun ja syö sen tai vie 

pennuille. Kettu syö myös mielellään linnunpoikasia, munia, hyönteisiä, 

sammakoita, marjoja ja muita jyrsijöitä. Kotka, ilves, susi ja metsästäjä ovat 

ketun vihollisia. Kettu tekee pesänsä suuren kiven alle, tai hiekkaiseen 

rinteeseen. Maalis-huhtikuussa syntyvät ketun poikaset.   

Kirj. Poika 1lk, ohj. tyttö 6lk 

´Todella hyvin 
esittelivät kysymyksiä 
ekaluokkalaiselle, esim. 
”minkä näköinen se 
kettu on?”, ”Missä se 
asuu?”, ”Mitä ne 
kaverit yleensä tekee?”. 
Ja tällä tavoin ohjasivat 
lasta eteenpäin 
tarinassa. ´ Tutkija 



Reseptikirja 
• etsi ohje kirjasta tai internetistä 

• ei saa suoraan kopioida ja liittää, jos ottaa esim. verkosta reseptin 

• Ykkönen kirjoittaa ohjeen ainekset ja kuutonen voi kirjoitella selostuksen, 
että mitä tehdään 

• Jos aikaa jää, voi lukea yhdessä kirjoitettua tekstiä 

• sai tehdä myös toisen reseptin mikäli tahtoi 

Hedelmäsalaatti 

  
1prk ananaspaloja 
1kpl  banaania 
1kpl päärynää 
2kpl kiiviä 
0,5kpl vesimeloni 
200g mansikoita 
1,5dl appelsiinimehua 
  
Valuta ananaspalat. Kuori ja paloittele banaani, päärynä, kiivit ja 
meloni. Leikkaa mansikat puolikkaiksi. 
Sekoita marjat ja hedelmät keskenään ja lisää mehu joukkoon. 
Annostele seos jälkiruokamaljoihin. 
Lisäksi voit halutessasi lisätä salaatin päälle kermavaahtoa. 



Joulukalenteri 
• Kuudesluokkalaiset etsivät tietoa pareittain netistä ym. valituun 

jouluaiheiseen teemaan liittyen 

• Kuudesluokkalaiset kirjoittavat tietotekstin ja kysymyksen valitusta 
jouluaiheesta 

• Joka joulukuun päivä yksi kuudesluokkalainen käy kahdessa 
kakkosluokassa ja lukee joulukalenteripätkän, jonka he ovat kaverin kanssa 
yhdessä kirjoittaneet. Lopussa on vielä monivalintakysymys ja 
kakkosluokkalaiset vastaavat tähän monivalintakysymykseen omaan 
paperiinsa, johon kerätään kaikki 24 päivää ja lopuksi eniten oikeita 
vastauksia saanut oppilas saa jonkin pienen palkinnon.  

Pyhä Lucia 
Pyhä Lucia on pyhimys, jota juhlitaan ruotsalaisessa kulttuurissa. Nykyisin myös koulussa 
voidaan pitää Lucia- kulkueita, joissa Lucia johtaa kulkuetta. Pyhä Lucia oli ensimmäisiä 
marttyyreitä eli uskonsa puolesta kuolleita. Ensimmäisen kerran Lucian päivää on vietetty 
Suomessa vuonna 1898. 
Kysymys: 
Minkä maalaisessa kulttuurissa Pyhä Lucia on tärkeä? 
a) islantilaisessa 
b) suomalaisessa 
c) ruotsalaisessa 
d) norjalaisessa 



Tiedonhakua ja valikointia 

• Kuudesluokkalaiset opastivat 
ensiluokkalaisia tiedon 
hakemisessa Internetistä tai 
kirjoista  

• Opeteltiin arvioimaan 
tietolähteen luotettavuutta 

• Tiedon pohjalta tehtiin teksti 
omin sanoin 

• Kuvitettiin teksti 



Miten ohjaus sujui 

• Ohjaamalla puheen avulla tai näyttämällä ja 
demonstroimalla 

• Korjaamalla virhe 

• Johdattamalla seuraavaan vaiheeseen 
Kannustamalla ja motivoimalla  

• Hyväksymällä, käskemällä ja kieltämällä 

• Johdattamalla tiedon hakuun ja tiedon 
arviointiin sekä liittämään aikaisempaan 
tietoon.  

• Ei tee aloitetta tai auta oma-aloitteisesti  


