
STEAMit! -kokeilun lyhyt ohje muille opettajille, jotka haluaisivat toteuttaa samanlaisen 

projektin 

 

STEAMit! -kokeilun nimi: Hour of Code – animaatiota alakouluun 

Koulun nimi: Kerttulin lukio 

Ajankohta: Marras-joulukuu 2019 

Lisätietoja: Juho Airola 

Kohderyhmä: 4 – 6 -luokkalaiset 

Oppiaineet: Informaatioteknologia, media, kuvataide, äidinkieli, käsityö 

Keskeisimmät oppimistavoitteet: Projektin tarkoituksena oli opettaa alakoululaiset 

suunnittelemaan ja toteuttamaan lyhyehkö animaatioprojekti pienryhmissä. Projektin 

tärkeinä osina olivat ryhmätyötaitojen kehittyminen, oman mielikuvituksen valjastaminen 

tuottavaan työhön sekä teknologiataitojen parantuminen.  

Tuotos: Valmis Lego-animaatio 

Projektiin kuluu aikaa noin 2+2 tuntia (ensimmäinen osa suunnittelua ja lavasteita sekä toinen 

osa animointia). Halutessaan videoiden jälkikäsittelyyn saa lisäksi menemään noin 1-2 tuntia. 

Tarvitset projektin toteuttamiseen näitä:  

Oppilaiden iPadit, Lego-hahmoja ja irto-legoja (oppilaat tuovat kotoa?), isohko pahvilaatikko 

/ ryhmä kuvauksen ”näyttämön” taustaa varten, askartelumateriaaleja lavasteisiin sekä 

mielellään jalustat iPadeille ja hyvin valaistu tila kuvauksiin. 

Toimi näin:  

1) Valitut ryhmät valmistautuvat etukäteen työpajaan: 

a.       Oppilaat jaetaan 4-5 oppilaan ryhmiin 

b.       Jokainen ryhmä tekee alustavan animaatiokäsikirjoituksen (kirjallisesti) jonka pituus 
on maksimissaan 30 sekuntia (maksimissaan yksi lego-ukko tai liikuteltava 
kappale/oppilas) 

c.       Varmistetaan, että iPadit ovat mukana ladattuina ja ryhmän iPadeissa on StopMotion 
Studio softa tai jokin muu animointiohjelma asennettuna (jos ei ole niin löytyy 
asennuslistasta). Oppilaat voivat halutessaan myös etukäteen kokeilla ohjelmiston 
käyttöä. 

d.      Jokainen ryhmä valmistaa itselleen sopivan taustan kuvauksia ajatellen: isompi 
pahvilaatikko esim. 50x50x50 cm tms. Josta leikataan ylimääräiset kyljet pois niin, että 
jäljelle jää pohja + sitä vasten kohtisuoraan kaksi vierekkäistä kylkeä. Pohjalle 
aikanaan laitetaan sitten iso Lego-levy, jolla hahmot liikkuvat. Kylkien pohjan 
puoleiset pinnat tulee käsitellä jotenkin sopiviksi esim.  

                                           i.      tasaiseksi värittämällä (esim. sininen, vihreä, jolloin jälkikäsittelyssä voidaan sivu 
esim. vaihtaa tms.) 

                                            ii.      värittämällä / maalaamalla tarinaan sopivaksi 



                                            iii.      sopivilla pintastruktuureilla peitetyksi (esim. tulostearkit) 
                                            iv.      rakentamalla omista legoista jokin taustaympäristö 
                                            v.      jne. 
 
2) Ryhmät toteuttavat animointiprojektin StopMotion ohjelmistolla – etukäteen kannattaa miettiä 

tarkkaan opiskelijoiden rooleja kuvaustilanteessa sekä muistuttaa siitä, että pieni on kaunista niin 

liikuteltavien kappaleiden osalta, liikkumisen määrästä / frame sekä animaation pituus. 

3) Animaatiot jaetaan / näytetään toisille luokassa (tai jopa kotiin huoltajille jonkun pilvipalvelun 

kautta)  

 

 

Meidän projektimme kohokohtia olivat:  

Lukiolaisten vahva sitoutuminen kokeilun läpivientiin ja suunnitteluun. 

Oppilaiden heittäytyminen toimintaan. 

Panos - tuotos suhde (niin volyymi kuin sisältö) 

Ongelmaksi muodostui (mikä meni pieleen) 

Ei isoja ongelmia, mutta jälleen kerran emme pystyneet kuin osan kiinnostuneista valitsemaan 

mukaan. 

Palautetta kouluista: 

+ selkeät etukäteisohjeet 
+ jalkautetaan isoja oppilaita pienten ohjaajiksi 
+ koulussamme olleet ohjaajat olivat innostuneita ja asian osaavia 
+ aihe mielenkiintoinen ja tärkeä 
+ kaiken kaikkiaan onnistunut kokonaisuus 
 
Oppilaani olivat erittäin innostuneita ja motivoituneita. Lopputulokset olivat hienoja. Moni 
innostui tekemään animaatioita myös kotona. 
 


