
ENGAGE TUNTISUUNNITELMA

KOTIKAUPUNKINI 1 (4h)

OPPIMISEN TAVOITE: Oppilaat jakavat ideoita kotikaupungistaan ja saavat
vanhempien näkökulmia asiaan.

OPPIMISTULOSTEN KUVAILUA:
Seuraavat ovat kuvaajia, jotka mittaavat toteutuneiden oppituntien oppimistuloksia.
Tiedolla (Ti) viitataan kykyyn lukea, ymmärtää ja tulkita tietoa ja ohjeita. Taidolla (Ta)
viitataan kykyyn hankkia tietoa suorittamalla tehtäviä, valita olennaisia toimintoja ja
mitata niiden vaikuttavuutta. Oppilailla on osaamista (O) käyttää yleistietoa ja
vaadittuja taitoja näissä tilanteissa.

Tieto (Ti)
(Ti) kuinka keksiä uusia ideoita ja toteuttaa aivoriihi.
(Ti) millainen heidän yhteisönsä oli aiemmin. (kulttuuri, liike-elämä, sosiaalinen
kanssakäyminen)

Taito (Ta)
(Ta) kuunnella toisten ajatuksia tuomitsematta niitä.
(Ta) haastatella ja kirjoittaa vastauksia ja raportoida niitä.
(Ta) ryhmätyön tekeminen ja olla osallistuva ja aktiivinen

Osaaminen (O)
(O) olla reilu ja osata tehdä yhteistyötä toisten kanssa
(O) ottaa osaa keskusteluun paikallisessa yhteisössä ja ymmärtää paikallisen
yhteisön  ja sen kulttuurin ja historian  merkityksen yhteisölle.
(O) osoittaa sitoutumista ja mielenkiintoa tehtävään
(O) arvioida ja reagoida erilaisiin näkökulmiin
(O) osaa käyttää tärkeitä sisältöjä jotka liittyvät kulttuurisiin ja sosiaalisiin asioihin

HARJOITTELUMENETELMÄT

Perustuu ongelmakeskeiseen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen.

YLEISKATSAUS

Kun tuntia valmistellaan, valitaan joku tietokoneohjelma tai appi oppilaille esim.
Padlet.
Tunti alkaa ryhmäkeskustelulla oppilaiden kanssa. Opettaja pyytää kertomaan
myönteisiä asioitaan kotikaupungistaan. Oppilaat kirjoittavat vastaukset Padlet-



seinälle tms. Kun vastaukset on kirjoitettu, opettaja pyytää oppilaita miettimään, mitä
parannettavaa heidän kotikaupungissaan olisi. Nämäkin vastaukset kirjataan
muistiin.

Sitten opettaja antaa  oppilaille tehtävän: Heidän täytyy haastatella vanhempaa
ihmistä, joka on asunut yhteisössä pitkään. Oppilaat keksivät yhdessä kysymyksiä,
joihin haluavat vastauksia. Oppilaat suorittavat haastattelun ja kirjaavat vastaukset
2-3 oppilaan ryhmissä esim. Seesaw-ohjelmaa käyttäen. Oppilaiden tuotoksissa
näkyy sekä heidän omia ajatuksiaan, sekä haastateltujen ihmisten ideoita
kotikaupungin parantamiseksi.

Muistettavaa:
1. Oppilaiden täytyy ensin miettiä itse asioita ja sitten keskustellaan koko luokan

kanssa.
2. Kysymykset, jotka aiotaan kysyä vanhemmilta ihmisiltä, kirjoitetaan muistiin.
3. Oppilaille annetaan aikaa vierailla ihmisten luona.
4. Jokaisen oppilaan on kirjoitettava muistiin tai äänitettävä haastattelu, jossa he

kertovat ideat, jotka saivat haastattelusta.

Avainkäsitteitä:
● Keskustelu: Positiivisten asioiden keksiminen kotikaupungistaan ja mitä voisi

parantaa.
● Tutkimus: Mitä vanhemmat ihmiset ajattelevat kotikaupungistaan ja mitä

parannusehdotuksia heillä on?
● Esittäminen:`Ryhmäesitykset haastatteluista.
● Päätelmät: Mitä myönteistä kotikaupungissa on ja mitä voidaan parantaa.

Etukäteisvalmistelut:
● Opettaja valmistelee ohjelman tai appin, johon vastaukset laitetaan, esim.

Padlet
● Tee Padlet-seinä vastauksia varten
● Käy vanhainkodissa kysymässä lupa haastatteluille. Haastattelu voidaan

tehdä muuallakin.
● Jaa oppilaat 2-3 henkilön ryhmiin.

Toiminta Työskentely aika

Aivoriihi ensin
yksin, sitten
ideoiden
jakaminen
toisten kanssa.

Kun tuntia valmistellaan, valitaan joku
tietokoneohjelma tai appi oppilaille esim. Padlet.
Tunti alkaa ryhmäkeskustelulla oppilaiden kanssa.
Opettaja pyytää kertomaan myönteisiä asioitaan
kotikaupungistaan. Oppilaat kirjoittavat vastaukset
Padlet- seinälle tms. Kun vastaukset on kirjoitettu,

40-60
min



Ryhmäkeskustel
ut.

opettaja pyytää oppilaita miettimään, mitä
parannettavaa heidän kotikaupungissaan olisi.
Nämäkin vastaukset kirjataan muistiin.
Välineet: Ipad, tietokone tai chromebook

Kyselylomakkee
n suunnittelu
yhdessä.
Vierailun
valmistelu
vanhainkotiin tai
eläkeläisen
omaan kotiin.

Oppilaat jaetaan 2-3 oppilaan ryhmiin. Jokainen
ryhmä tekee kyselylomakkeen. Kysymysten tulee
keskittyä siihen, mitä hyvää kotikaupungissa on ja
miten sitä voidaan vielä parantaa.

HUOM! Toisten kysymyksille ei naureta.
Välineet: muistikirja, paperia ja kynä.

40-60
min

Vanhain kodissa
tai eläkeläisen
luona
haastattelu.

Harjoitellaan
osoittamaan
kunnioitusta.

Oppilaat menevät tapaamaan vanhempaa ihmistä.
He istuutuvat alas ja tekevät haastattelun. Keskustelu
äänitetään ja koulussa vastaukset kirjoitetaan
muistiin.

HUOM! Oppilaita muistutetaan hyvästä käyteöksestä
ja vanhempien ihmisten kunnioittamisesta.

Välineet: Muistikirja, paperia, kynä, puhelin, jolla voi
äänittää.

120
min

Tulosten esittely.
Ryhmäkeskustel
ut.

Tunnin alussa esitellään tulokset. Opettaja kysyy
oppilailta, miten haastattelut sujuivat. Sitten koko
luokka keskustelee sen jälkeen, olivatko aivoriihessä
tuotetut vastaukset samantapaisia, kuin
haastattelujen tulokset.

Välineet: esim. Seesaw, padlet

60 min

ARVIOINTI JA PALAUTE
Seuraava arviointia, sisältäen moduulinkuvaajat, voidaan käyttää yksilö-, itse-  sekä
vertaisarvioinnissa.

Oppilaat käyttävät Seesaw-ohjelmaa luodakseen videopäiväkirjan. Kysymykset,
joihin heidän tulisi vastata ovat seuraavanlaisia. Mitä innovaatio merkitsee sinulle?
Mitä esimerkkejä tiedät olevan innovaatioista?

Seuraavia kysymyksiä voidaan käyttää oppilaiden itsearviointiin:

● Osallistuinko aktiivisesti ryhmätyöhön?
● Osoitinko reiluutta, itsevarmuutta ja arvostusta muita kohtaan yhteistyössä

toisten kanssa?



● Löysikö ryhmä ideoita, joiden avulla kotikaupungista voidaan tehdä parempi
paikka?

Oppilaiden pitäisi kyetä:

Kuvaajat:
Tieto (Ti), Taidot (Ta), Osaaminen
(O)

Huonosti Välttävästi Hyvin Erinomaise
sti

(Ti) kuinka etsitte uusia ideoita ja
miten aivoriihi onnistui

(Ti) Millainen kyläyhteisö oli
menneisyydessä, kulttuuri, elinkeino
ja sosiaaliset asiat

(Ta) kyky kuunnella toisten ideoita
arvostelematta niitä

(Ta) haastattelu, muistiin
kirjoittaminen ja raportointi

(Ta) ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti
osallistuminen

(O) reiluuden, itsevarmuuden ja
arvostuksen näyttäminen ihmisten
välisissä suhteissa ja yhteistyössä

(O) ottaa osaa keskusteluihin
paikallisessa yhteisössä ja tunnistaa
miten menneisyys, kulttuuri ja
sosiaalisten tapahtumat liittyvät
toisiinsa

(O) sitoutua ja näyttää kiinnostusta
tehtävään

(O) käyttää tärkeitä käsitteitä, jotka
liittyvät kulttuuriin ja sosiaalisiin
tapahtumiin

(O) arvioida ja reagoida erilaisiin
näkökulmiin ja tietoon sopivalla
tavalla

OPETTAJAN REFLEKTOINTIA:


