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

projektin 

STEAMit! -kokeilun nimi: Musiikkia micro:bitillä 

Koulun nimi: Luostarivuoren koulu 

Ajankohta: 14.-16.10.2019 

Lisätietoja: Cody Brown 

Kohderyhmä: 4.-9. lk. 

Oppiaineet: Musiikki, matematiikka, ohjelmointi 

Keskeisimmät oppimistavoitteet: Ohjelmoinnin ja musiikin peruskäsitteet, 

ohjelmointilogiikka 

Tuotos: Oppilaat ohjelmoivat jonkin kappaleen tai melodian, joka siirretään micro:bit-

laitteelle, jonka jälkeen sitä voi kuunnella kuulokkeiden avulla. 

Projektiin kuluu aikaa noin: 1h-1h 45min 

Tarvitset projektin toteuttamiseen näitä materiaaleja: Micro:bit laitteet 40 kpl (hankittiin 

Tevellasta), johtimia, hauenleukoja, kuulokkeita 

Toimi näin: Tämän pajan tarkoituksena on tutustua sekä ohjelmointiin että musiikin tekoon 

micro:bit-laitteiden sekä koodausohjelman avulla. Paja ei vaadi erityistä musiikillista osaamista, 

mutta ei siitä toki haittaakaan ole. 

1. Avaa linkki https://makecode.microbit.org. Nyt tutustutaan opettajan johdolla 

koodausohjelmaan, ja ohjelmoidaan yksinkertainen C-kolmisointu. 

2. Nyt voit käyttää mielikuvitustasi ja säveltää oma kappale micro:bitin avulla. 

Kannattaa kurkistaa ainakin myös Silmukat- ja Matematiikka-valikkojen alle, jos 

haluat, että micro:bit soittaa säveltämääsi kappaletta luuppina esimerkiksi neljä (tai 

ääretön määrä!) kertoja, haluat muuttaa sävelmien pituuksia puolitoistakertaisiksi tai 

haluat, että micro:bit valitsee satunnaisesti soitettavan sävelen. 

3. Jos kaipaat haastetta, voit koittaa ohjelmoida micro:bitin soittamaan Nokia tunen. 

Alla on nuotti, johon on lisätty sävelmien nimet ja pituudet. Tempo on 160 paikkeilla, 

mutta voit kokeilla itse erilaisia tempoja. Jos sävelen perässä on 5, se vastaa 

micro:bitissä korkeaa sävelettä, esimerkiksi E5 on korkea E. Vastaavasti A4 on keski-

A. Viimeisen kolmen iskun (eli pisteellisen) nuotin pituus täytyy määrittää 

Matematiikka-valikosta löytyvän kertolaskupalkin avulla. Voit halutessasi luupata 

Nokia tunen soimaan vaikka neljä kertaa, jolloin kannattaa lisätä loppuun tauko. 

https://makecode.microbit.org/


 

4. Jos osaat lukea nuotteja ja haluat vielä lisähaastetta, voit etsiä netistä nuotit 

haluamaasi sävelmään ja yrittää ohjelmoida kyseinen sävelmä micro:bitillä. 

5. Nyt on aika ottaa käyttöön varsinainen micro:bit-laite. Ensiksi yhdistetään micro:bit 

tietokoneeseen USB-johdon avulla. Tämän jälkeen ladataan koodi tietokoneelle, 

josta se siirretään micro:bitille. Opettaja käy tämän vaiheen yhteisesti läpi. 

6. Nyt on kappale siirretty micro:bitille, mutta jotta se saadaan kuulumaan, täytyy 

yhdistää kuulokkeet siihen. Tämä tapahtuu johtimien ja hauenleukojen avulla. 

Johtimen vapaat päät pujotetaan micro:bitissä oleviin GND- ja 0-liittimiin. Ole 

varovainen, äläkä käytä liikaa voimaa. GND-liittimessä kiinni oleva johto yhdistetään 

hauenleukojen avulla kuulokeliittimen alaosaan, ja 0-liittimessä oleva johto taas 

kuulokeliittimen kärkeen, allaolevan kuvan mukaisesti. Ole varovainen laittaessasi 

kuulokkeet päähän, musiikki voi kuulokkeista riippuen tulla aika kovaa! 

 

Meidän projektimme kohokohtia olivat: Monet oppilaat olivat silminnähden innoissaan ja 

lähtivät rohkeasti soveltamaan ja etsimään YouTubesta tutoriaaleja yms. Ehkä 

kunnioitettavin suoritus oli PacMan-pelin ohjelmoiminen, oikealla pelimusiikilla tietenkin. 

Ongelmaksi muodostui: Työpajan toteuttamiselle oli varattu eri ryhmille eripituiset ajat, 

joten sisältöä piti mukauttaa ryhmästä riippuen. Osalla alakoulun oppilaista puuttui 

tunnukset, joilla olisi päässyt kirjautumaan koneelle. 

 



 

 



 


