
Tervetuloa käyttämään Digiseikkailua!

Digiseikkailu on pelillinen oppimisympäristö, joka keskittyy tieto- ja viestintätekniikan
(TVT), medialukutaitojen sekä empatiataitojen opettamiseen internetissä esi- sekä
alakouluikäisille lapsille. Materiaalin tehtäviin ja tarinoihin tutustumalla ja yhdessä
pohtimalla voidaan harjoitella medialukutaidon, nettiempatian ja perus tvt-taitojen
teemoja ja käsitteistöä.

Digiseikkailussa on yli 100 erilaista tehtävää ja 23 tehtäviä tukevaa tarinaa.
Tutustu tehtäviin ja tavoitteisiin:
https://digiadventurers.com/tehtavat-5-6/

Tehtävät on jaettu ikäryhmittäin:

Seikkailukartta-osiossa esitellään tehtävämaailmat. Ne on jaettu ikäryhmittäin
erilaisiin seikkailutehtäviin: esikoulu, 1-2 luokka, 3-4 luokka ja 5-6 luokka. Eri
seikkailumaailmoista löytyy aihealueeseen liittyvät tehtävät, joita on 5-30 kpl /
maailma. Maailmojen tehtäviä voi suorittaa haluamassaan tahdissa tai opettajan
ohjauksen mukaan.

Opetusryhmillä on usein hyvin eriävät tvt- ja mediataidot ja vaihteleva määrä
kokemusta tietoteknisistä laitteista. Digiseikkailussa voi edetä maailma kerrallaan
opettajan valitseman teeman ympärillä.

https://digiadventurers.com/tietoa-opettajalle/ ( Tietoa opettajalle) kohdasta pääset
tutustumaan tehtäviin ja tavoitteisiin.

https://digiadventurers.com/tehtavat-5-6/
https://digiadventurers.com/tietoa-opettajalle/


Esimerkkejä 5-6 luokkien sisällöstä:

Apin maja sisältää 30 tehtävää

Apin majassa harjoitellaan:

● tietokonehiiren ja näppäimistön perustaitoja
● kirjoitusohjelman perustaitoja
● perustietoja tietokoneesta ja sen laitteistosta
● sähköpostin ja hakukoneen käyttöä
● tekemään teksti- ja kuvatiedostoja
● oman työn tallentamista ja löytämistä

https://digiadventurers.com/apin-maja/

https://digiadventurers.com/apin-maja/


Häsän Studio sisältää 14 tehtävää

Häsän kanssa harjoitellaan:

● miten suunnitellaan video
● mitä saa kuvata ja julkaista
● miten nettimainokset toimivat
● mitä hyötyä on kuvanlukutaidosta
● mikä on sisällöntuottaja

https://digiadventurers.com/hasan-studio/

https://digiadventurers.com/hasan-studio/


Tweetyn viestiseinä sisältää 22 tehtävää

Tweetyn kanssa harjoitellaan:

● tärkeitä turvataitoja median käytössä
● ystävällistä ja asiallista viestittelyä
● rakentamaan hyvää yhteishenkeä viesteillä
● tunnistamaan ja katkaisemaan vihapuhe omalta osalta
● ideoimaan lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia

https://digiadventurers.com/tweetyn-viestiseina/

https://digiadventurers.com/tweetyn-viestiseina/


Dogen boxi sisältää 20 tehtävää

Dogen kanssa harjoitellaan:

● tunnistamaan kuvahuijauksia
● arvioimaan uutisten luotettavuutta
● mitä ovat mm. trollit ja fleimit
● lukemaan erilaisia kuvia mediasta
● etsimään tehokkaasti tietoa
● tunnistamaan mainonnan keinoja vaikuttamisessa

https://digiadventurers.com/dogen-boxi/

https://digiadventurers.com/dogen-boxi/


Kursorin ullakko sisältää 8 tehtävää

Kursorin kanssa opitaan:

● mitkä ovat sinun medioitasi
● pohtimaan miksi käytät juuri tiettyjä medioita
● millainen on hyvä päivärytmi
● keinoja rauhoittumiseen ja rentoutumiseen
● tunnistamaan nettiriippuvuuden oireita
● medialaitteiden ja sosiaalisen median historiaa

https://digiadventurers.com/kursorin-ullakko/

https://digiadventurers.com/kursorin-ullakko/


Siryn talo sisältää 7 tehtävää

Siryn kanssa harjoitellaan:

● mitä on tekoäly ja koneoppiminen
● minkälaisia tehtäviä roboteilla on maailmassa, eri aloilla ja koulussa
● minkälaista on asua älytalossa
● kuinka botit ja tekoäly vaikuttavat arjessa
● minkälaista tietoa älytalon tai robotin pitää kerätä jotta se voi palvella

omistajaansa

https://digiadventurers.com/siryn-talo/

https://digiadventurers.com/siryn-talo/


Laaman aitaus sisältää 8 tehtävää

Laaman kanssa opitaan:

● luovia tapoja käyttää teknologiaa
● tunnetaitojen perusteita
● tunnistamaan ilmeitä
● ilmaisemaan omia tunteita
● pohtimaan omia vahvuuksia

https://digiadventurers.com/laaman-aitaus/

https://digiadventurers.com/laaman-aitaus/


Miuku-Maukun kirjasto sisältää 4 tehtävää

Miuku-Maukun kanssa opitaan:

● toimimaan digilukupiirissä
● pohtimaan, millaisista kirjoista pidät
● miten kirjaesitelmistä voi saada hauskoja teknologiaa hyödyntäen
● mitä tieteellisesti todistettuja hyötyjä lukemisesta on

https://digiadventurers.com/miuku-maukun-kirjasto/

https://digiadventurers.com/miuku-maukun-kirjasto/


Opetustarinat

Digiseikkailussa on 23 tarinaa.

Tarinoilla voi pohjustaa käsiteltävää asiaa tai niitä voi lukea luokassa tavoitteena
motivoida lapsia eri taitoja opettavien hahmojen maailmaan.
Jokaisessa tarinassa on niissä käsiteltävät aihepiirit esillä tarinan alussa.

Ohjelmointipolku

Ohjelmointipolkua voi suorittaa yhdessä tehtäviä pohtivan luokan kanssa ja
osaamismerkkejä ohjelmoinnillista ajattelua kehittävistä tehtävistä keräillen.

https://digiadventurers.com/ohjelmointi/

https://digiadventurers.com/ohjelmointi/


Empatiapolku

Empatiaan keskittyvä materiaali, joka on myös mukana valtakunnallisessa
Empatiapakkauksessa.

https://digiadventurers.com/empatiapolku-esittely/

Opettajalla on omat sivut tehtävämaailmoihin.
https://digiadventurers.com/tietoa-opettajalle/

Tehtäviä voidaan käydä läpi yhdessä tai yhteisen alustuksen jälkeen itsenäisesti.
Sivuilla on esillä kaikki seikkailumaailman tehtävät ja lisämateriaalit, joilla tietoja ja
taitoja voi harjoitella ja syventää. Open linkit -osiossa opettaja voi etsiä
aiheeseen sopivia innostavia sivustoja.

Tilaa ryhmällesi 3kk ilmainen kokeilujakso rekisteröitymällä ympäristöön.
https://digiadventurers.com/tilaukset/

● Voit luoda oppilaille tunnukset nimimerkeillä ja seurata heidän
aktiivisuuttaan ympäristössä Omat oppilaat -sivulla.

https://digiadventurers.com/empatiapolku-esittely/
https://digiadventurers.com/tietoa-opettajalle/
https://digiadventurers.com/tilaukset/


● Oppilas kirjautuu antamallasi nimimerkillä ympäristöön.
- Klikkaamalla tähän, pääset ohjevideoon, jolla näytetään miten luodaan

käyttäjätunnus ja miten lisätään oppilaita alle, jotta pääset seuraamaan
oppilaiden aktiivisuutta.

● Oppilas näkee opettajanaan antamasi käyttäjänimen. Sen kannattaa siis olla esim.
Ella-ope tai muu lapselle tunnistettava nimimerkki.

● Jos oppilas unohtaa käyttäjätunnuksensa, se voidaan tarkistaa opettajan sivuilta.

https://digiadventurers.com/wp-content/uploads/2022/01/digiseikkailu_ohjevideo.mp4


Tarinat ja tehtävät -työkirja

Digiseikkailun tarina- ja

tehtävävihkossa opitaan tieto- ja

viestintäteknologian käsitteistöä sekä

vahvistetaan lukemisen ja

kuvittelemisen taitoa. Kirja sisältää 10

lämminhenkistä tarinaa

teknologiataidoista arjessa, joiden

kautta voi opetella tvt-käsitteistöä.

Tarinoissa ja tehtävissä oppilas peilaa

media- ja teknologiataitoja arjen

tilanteiden kautta ja kertaa opitun

käsitteen tehtäviä tekemällä.

Digiseikkailun oppimisympäristön

kanssa aihetta voidaan syventää

tarinaan liittyvillä tehtävillä hahmojen

maailmoista.  Jokaiseen tarinaan

liittyy sivun verran pohdinta- ja kynä-paperi tehtäviä. Tarinat on kirjoittanut kokenut

tvt- ja suomi toisena kielenä opettaja Jenni Turunen.

tarinat-ja-tehtavat--tyokirja

https://digiseikkailu.mycashflow.fi/product/7/tarinat-ja-tehtavat--tyokirja


TVT-opetuksen taitopaketti

Paras konkreettinen tuki TVT-opetuksen perustaitojen vahvistamiseen!

Paketti sisältää mm. tekstinkäsittelytehtäviin suunnatut kuvakortit eri
näppäimistä ja taitokortit tekstinkäsittelyn tärkeimmistä taidoista.
Materiaalipaketti on suunniteltu tukemaan opettajaa ja luokkaa TVT-taitojen
haltuunotossa.

Paketti sisältää mm. näppäimistöjulisteet luokkaan, tekstinkäsittelytehtäviin
suunnatut kuvakortit eri näppäimistä sekä taitokortit tekstinkäsittelyn tärkeimmistä
taidoista.

Hiiritaitoihin sopivat kortit näyttävät eri tekniikat (maalaus, raahaaminen, klikkaus ja
kaksoisklikkaus) ja kortteja opetuksen lomassa käyttäessä tekniikat piirtyvät muistiin.

Materiaalipaketissa on kuvat tärkeimmistä TVT-opetuksen käsitteistä, joiden avulla
opettaja voi opettaa oikeat käsitteet lapsille tietokonetyöskentelyssä. Paketti sisältää
25 näppäinkorttia, 17 taitokorttia ja 3 infojulistetta. Materiaali on
PDF-tiedostomuodossa, ja ne voi tulostaa itse paperille.
https://digiseikkailu.mycashflow.fi/product/4/tvt-opetuksen-taitopaketti

Iloista seikkailua!

https://digiseikkailu.mycashflow.fi/product/4/tvt-opetuksen-taitopaketti

