
 

V I N K K E J Ä O P E T U K S E N  
J Ä R J E S TÄ M I S E E N  KO T O N A  

1. - 6 .  L K  O P E T TA J I L L E  
-  S A A R A  M Ä L KÖ N E N  -



J O H DA N T O  
Jos koulut siirtyvät etäopetukseen, johtaa se varmasti monenlaisiin uusiin haasteisiin. 
Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa on kuitenkin tärkeää muistaa se, että tilanne on 
todellakin poikkeuksellinen. Näin myös järjestelyt voivat olla poikkeuksellisia. 

Etäopetus voidaan järjestää monella tavalla. Aivan kuten opetuksessa muutenkin, myös 
etäopetuksessa voidaan päästä hyviin lopputuloksiin monilla eri tavoilla. Etäopetus on 
saanut syystä tai toisesta tämän hetken keskusteluissa vahvan ”digileiman”, vaikka 
epäopetus voi todellisuudessa olla paljon muutakin. 

Laajentaakseni etäopetuksen käsitettä laajemmaksi, käytänkin sen sijaan tässä vihkosessa 
nimitystä ”opetuksen järjestäminen kotona” -käsitettä. Opetuksen järjestämisen kotona 
opiskelevalle oppilaalle voi toteuttaa monilla tavoin samoin metodein, kuin 
luokkahuoneessa. 

Jos päädymme tilanteeseen, jossa opettajan velvoitetaan järkestämään opetusta kotona 
opiskeleville oppilaille, kannattaa hermoilun sijaan luottaa omaan sekä kollegojen 
ammattitaitoon. Vertaistukea, ideoita ja vinkkejä on saatavilla helposti monesta paikasta. 
Itse suosittelen luonnollisesti freeed.com palvelua tai Alakoulun aarreaitan Facebook-
ryhmää. 

Nyt ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia kysymyksiin, on vain paljon erilaisia 
mahdollisuuksia selvitä tästä poikkeuksellisesta tilanteesta. Pidetään siis fiilis kannustavana 
ja positiivisena sekä tavoitteet realistisina! Autamme toisiamme parhaiten keskustelemalla ja 
ideoita ja vinkkejä jakamalla. 

http://freeed.com


1 . - 2 .  L U O K AT  
Ongelmallista tai haastavaa tilanteessa pienten oppilaiden kanssa on se, ettei heillä itsellään 
ole sellaisia välineitä tai laitteita, joiden kautta opettaja voisi olla suoraan oppilaisiin 
yhteydessä. Toisaalta pienten oppilaiden huoltajat ovat aktiivisesti oman lapsensa koulun 
käynnissä mukana muutenkin, joten viestintä heidän kauttaan on perusteltua ja luontevaa. 

Lähes kaikilla 1.-2.-luokan oppilailla on käytössään oppikirjat sekä kouluvihkot, joiden 
avulla opetus on helppo järjestää kotona. Huoltajan tehtäväksi jää silloin oppimisen 
tukeminen kotona. 

Vinkkejä 1.-2. -luokan opettajille 

Vinkki 1 

Anna joka päivä Wilman tai muun koulun käytössä olevan viestintävälineen avulla tarkat 
sivumäärät tai tehtävät oppikirjoista. Laadi helpot ohjeet kotiväelle, miten oppimista voisi 
tukea. Huoltaja voi tarkistaa oman lapsensa tehdyt tehtävät ja kuitata opettajalle ne 
tehdyksi. Jos haluat itse tarkistaa tehtävät, voi huoltaja napata niistä vaikkapa kuvat ja 
lähettää ne sinulle sähköpostiin. Toki sähköpostia näppärimpiä tapoja on lukemattomia. Voit 
kurkata vaihtoehtoja esim. täältä: https://fi.padlet.com/alakoulunaarreaitta/somevinkit. 

Vinkki 2 

Keskity opetuksessa perustaitojen oppimiseen ja vahvistamiseen. 1.-2. -luokilla se tarkoittaa 
lukemisen ja kirjoittamisen taitojen vahvistamista, matemaattisten perustaitojen 
vahvistamista sekä arjen taitojen, leikkitaitojen sekä pienten tutkimustaitojen 
harjoittelemista. Myös toiminnalliset tehtävät sopivat kotona opiskeluun.  

Vinkki 3 

Hyödynnä olemassa olevia digitaalisia materiaaleja. Monella koululla on käytössä 
kustantamojen tuottamia digitaalisia oppimateriaaleja. Jos näitä ei kuitenkaan vielä ole 
käytässä pienten oppilaiden kanssa, ei kirjautumisesta niihin kannata nyt ottaa paineita. 
Monilla kodeilla on käytössä mobiililaitteita, joihin voit halutessasi vinkata sovelluksia, jotka 
tukevat oppimista.  

Esim. Molla ABC, Ekapelit, monet matemaatikan oppimispelit jne. Hyviä ja ilmaisia 
sovelluksia löytyy vaikka kuinka paljon! 

https://fi.padlet.com/alakoulunaarreaitta/somevinkit


Vinkki 4 

Liity mukaan freeed.com -palveluun ja tule löytämään sekä jakamaan parhaat ideat! Freeed 
mahdollistaa yhteisopettajuuden ja toimii ikään kuin virtuaalisena opehuoneena. 

Onneksi kaikkea ei tarvitse keksi itse! Valmista materiaalia on olemassa paljon. Nyt sitä 
kannattaa hyödyntää. Tässä muutama vinkki: 

- Tavurallit: https://www.freeed.com/articles/1145/tavurallit 

- Sanarallit: https://www.freeed.com/articles/1113/sanarallit-alkuopetukseen 

- Hupaisat keskustelut: https://www.freeed.com/articles/1129/hupaisat-
keskustelut 

- Ykköset ja kympit: https://www.freeed.com/articles/1118/ykkoset-ja-kympit-
pikalukuharjoitus 

- Korttisota: https://www.freeed.com/articles/1099/korttisota 

- Tulostetttava tetrispeli: https://www.freeed.com/articles/1048/tulostettava-
tetris-peli 

- Ohjelmointia leluilla: https://www.freeed.com/articles/588/ohjelmointia-leluilla 

- Lisää vinkkejä löydät freeed.com -palvelusta tai netistä! 
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3 . - 6 .  L U O K AT  
3.-6. -luokkalaisilla oppilailla luku- ja kirjoitustaito mahdollistavat jo itsenäisen viestinnän 
opettajan kanssa. Monella oppilaalla on käytössään omat Wilma-tunnukset tai muun 
vastaavan palvelun tunnukset. Oppilailla on kokemusta jo monipuolisista tavoista oppia ja 
opiskella. Tämä on ehdottomasti vahvuus, jota kannattaa hyödyntää. 

Vinkkejä 3.-6. -luokan opettajille 
Vinkki 1 

Pidä oppilaat ajantasalla joka päivä Wilman tai muun koulun käytössä olevan 
viestintävälineen avulla. Laadi päiväkohtaiset tavoitteet ja pidä ne mahdollisimman 
yksinkertaisina ja keskity tärkeimpiin sisältöihin ja tavoitteisiin. Laadi helpot ohjeet 
kotiväelle, miten oppimista voisi tukea ja etenemistä seurata. Pohdi, miten tehdyt tehtävät 
tarkistetaan tai palautetaan. Hyviä käytänteitä on monia. Kouluilla on käytössä paljon 
erilaisia työkaluja tähän. Lisäksi voit kurkata vaihtoehtoja esim. täältä: https://fi.padlet.com/
alakoulunaarreaitta/somevinkit. 

Vinkki 2 

Keskity opetuksessa perustaitojen sekä keskeisten sisältöjen opettamiseen ja 
vahvistamiseen. Aseta vaatimustaso ja odotukset realistisiksi sekä itsellesi että oppilaille. 
Pidä ilmapiiri positiivisena ja kannustavana. Poikkeukselliset tilanteet saattavat herättää 
lapsissa ja nuorissa ahdistusta, vaikka mitään uhkaa tai vaaraa ei olisi. Oppikirjat, 
vihkotehtävät sekä muut tutut tavat oppia ja opiskella luovat turvallisuuden tunnetta. 
Kannusta lukemaan ja kirjoittamaan paljon. Nyt siihen on aikaa! Ideoi helppoja 
tutkimustehtäviä, tai houkuttele oppilaita etsimään tietoa meneillään olevista aiheita. Myös 
internetin käyttöön liittyvistä säännöistä kannattaa viritellä tehtäviä. Ne ovat aina 
ajankohtaisia. Etenkin mediakriittisyyttä kannattaa harjoitella tällaisina aikoina. 

Vinkki 3 

Hyödynnä olemassa olevia digitaalisia materiaaleja. Monella koululla on käytössä 
kustantamojen tuottamia digitaalisia oppimateriaaleja. 3.-6. -luokan oppilailla on usein 
käytössään joko koulun tarjoama tai oma laite, jolla digitaalisia oppimateriaaleja voi 
kotonakin tehdä.  

https://fi.padlet.com/alakoulunaarreaitta/somevinkit
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Netistä löytyy myös valtavasti ilmaista materiaalia, jota voit linkittää oppilaillesi. 
Mobiililaitteisiin on saatavana myös ilmaisia oppimispelejä ja -sovelluksia, joita kannattaa 
etsiä itse tai kysyä kollegalta. Näitä kannatta myös vinkata oppilaiden lisäksi huoltajille. 

Vinkki 4 

Liity mukaan freeed.com -palveluun ja tule löytämään sekä jakamaan parhaat ideat! Freeed 
mahdollistaa yhteisopettajuuden ja toimii ikään kuin virtuaalisena opehuoneena. 

Onneksi kaikkea ei tarvitse keksi itse! Valmista materiaalia on olemassa paljon. Nyt sitä 
kannattaa hyödyntää. Tässä muutama vinkki: 

- Lukubingot: https://www.freeed.com/articles/778/varinauttien-lukubingot 

- Luova kirjoittaminen: https://www.freeed.com/articles/1047/luova-
ryhmakirjoittaminen-lelut-mukaan-ulos 

- Muuntuva tarina: https://www.freeed.com/articles/1029/muuntuva-tarina-forms-
tyokaluilla 

- Tehtävä uutisesta: https://www.freeed.com/articles/910/paritehtava-uutisesta 

- Kertotaulutreeniohjelma: https://www.freeed.com/articles/979/
kertotaulutreeniohjelma 

- Unelmaloma: https://www.freeed.com/articles/970/unelmaloma-kuinka-hallita-
budjettia 

- Lisää vinkkejä löydät freeed.com -palvelusta tai netistä!
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