
Kaikki ehdotetut, yhteiset toiminnot on suunniteltu tapahtuvan etäyhteyden välityksellä, esim. 
Meetiä, Teamsiä, tms. hyödyntäen. Opettaja voi valita joko alkuperäisen tarinan, joka kulkee jaksojen 
mukana, tai selkokielisen version, joka löytyy aloitusosion materiaaleista. Koko sivuston kaikkea 
materiaalia kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös Tämä toimii etänä -valmispaketin 
lisäksi.

Koska koneen rakentelu on haasteellisempaa yksinään omassa kodissa, ja materiaalin löytäminen 
vaikeampaa, voi liikkuva kone olla mahdotonta toteuttaa. Se on kuitenkin hieno extralisä, jos etänäkin 
ja yksinään saa sen onnistumaan! Liikkumisen voi toteuttaa monella tapaa, ja myös tässä yhteydessä 
on hyvä heti alkuun keskustella siitä, mitä liikkuva kone tarkoittaa ja millä kaikella voi osoittaa, että 
jokin osa tai koko kone liikkuu.

Alkuvalmistelut:  

• Tutustu koko Tämä toimii! -sivustoon ja kaikkiin materiaaleihin. Voit halutessasi soveltaa kaikkea 
koko sivuston materiaalia myös tähän valmiiseen etäopetuskokonaisuuteen. 

• Lähetä infokirje ja materiaalilista huoltajille Wilman kautta. Mukaan tieto siitä, että mikäli kotoa ei 
löydy teippiä, liimaa, yms., niin koululta voi käydä hakemassa lainaan!

• Tutustukaa oppilaiden kanssa hahmoihin ja taustatietoihin. Vinkki: materiaaleista löytyy 
hahmojuliste!

• Tulosta jokaiselle oppilaalle oma työkirja. Jaa ne oppilaille samalla, kun hakevat koululta työkirjoja, 
vihkoja, tms. Voit myös lähettää työkirjan (kaksipuolinen A4, yksi sivu) tulostettavaksi kotiin.

• Valitkaa prosessin dokumentointitapa (esim. powerpoint-esitys, sähköinen päiväkirja, kuvia 
Driveen, jne.). Tarvittaessa voi ottaa käyttöön omat projektivihkot ja tallettaa sinne kuvia 
piirtämällä. Vinkki: Prosessin taltioiminen sähköisesti kannattaa! Saatte samalla hauskan 
digiesityksen tulevaan etä-Gaalaan.

• Jos mahdollista, tulosta ja mikäli mahdollista laminoi keppinuket, joita voit käyttää myös 
etäyhteyden välityksellä elävöittämään tarinaa. Vinkki: Voit myös liimata hahmot esim. 
erikorkuisiin maitopurkkeihin, jolloin ne pysyvät itsestään pystyssä eikä niitä tarvitse laminoida. 
Extra: Maitopurkkihahmoilla voi tehdä myös hauskan animaation, esim. ilmaisella Stop Motion 
-sovelluksella!

• Mikäli mahdollista, tulosta pullopostikirje oikean pullon sisään valmiiksi ensimmäistä jaksoa varten! 
• Jos mahdollista, aseta juliste seinälle tai pidä se lähettyvillä etätapaamisissa. (Seuratkaa 

etenemistä yhteisesti keräämällä polulle tarroja sitä mukaa kuin etenette.)
• Extratehtävä: Jakakaa oppilaat 3-4 hengen ryhmiin. Oppilaat voivat työskennellä etäyhteyden 

välityksellä näissä pienryhmissä tehtävien yhteydessä. Pienryhmissä oppilaat voivat myös 
rakentaa omia koneitaan yhdessä videoyhteyden välityksellä. Vinkki: Oppilaat voivat keksiä omalle 
ryhmälleen nimen!

• Halutessasi voit jakaa ja seurata Tämä Toimii! etänä -MOK:n julkaisuja somessa: #tamatoimiietana!
 

Tämä toimii myös etänä!


