VINKKEJÄOPETUKSEN
JÄRJES TÄMISEEN KOTON A
1. - 6. LK OPETTAJILLE
- SAARA MÄLKÖNEN -

1.-2. LUOKAT
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 oppikirjat, jotka todennäköisesti kulkevat helposti
kodin ja koulun välillä. Jos oppilas joutuu syystä tai toisesta opiskelemaan kodistä käsin, on
opettajan suhteellisen helppoa antaa oppikirjoista tehtäviä oppilaille kotiin. Huoltajan
tehtäväksi silloin jää 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.
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.
Vinkki 3
Hyödynnä olemassa olevia digitaalisia materiaaleja. Monella koululla on käytössä
kustantamojen tuottamia palveluita, kuten Bingel tai muut digitaaliset oppimisympäristöt.
Lisäksi monilla kodeilla on käytössä mobiililaitteita, joihin voit vinkata sovelluksia, jotka
tukevat oppimista.
Esim. Molla ABC, Ekapelit, monet matemaatikan oppimispelit jne. Hyviä ja ilmaisia
sovelluksia löytyy vaikka kuinka paljon!
Vinkki 4
Liity mukaan freeed.com -palveluun ja tule löytämään sekä jakamaan parhaat ideat! Freeed
mahdollistaa yhteisopettajuuden ja toimii ikään kuin virtuaalisena opehuoneena.

3.-6. LUOKAT
3.-6. -luokkalaisilla oppilailla lukutaito mahdollistaa jo itsenäisen viestinnän opettajan
kanssa. Monella on käytössään jo 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 (esim. Googlen tai Microsoftin kouluille tarkoitetut työkalut,
Moodle, SeeSaw jne.)
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.
Vinkki 3
Hyödynnä olemassa olevia digitaalisia materiaaleja. Monella koululla on käytössä
kustantamojen tuottamia digitaalisia oppimateriaaleja. 3.-4. -luokan oppilailla on usein
käytössään joko koulun tarjoama tai oma laite, jolla digitaalisia oppimateriaaleja voi
kotonakin tehdä.
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 erilaiset välineet ja palvelut ovat mahdollistaneet sen, ettei kenenkään tarvitse enää
pohtia ja pähkäillä asioita yksin. Tule mukaan Freeediin ja jaa omat vinkkisi tai löytämäsi
linkit muille. Samalla voit löytää uusia ideoita omaan työhösi ja vastauksia mielessäsi
pyöriviin kysymyksiin.
Freeediin pääset tästä: https://www.freeed.com/
Suoraan aiheeseen liittyvään keskusteluun pääset tästä: https://www.freeed.com/
articles/1120/parhaat-vinkit-ja-linkit-etaopetukseen

