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• Oppilailla oletetaan olevan perustaidot pelin 
pelaamiseksi. Oppilaat auttavat mielellään 
toisiaan, eikä varsinaista teknistä opetusta 
yleensä tarvita.

• Peli on ladattavissa Apps@workistä Turussa ja 
oppilaat pääsevät pelaamaan omilla opas-
tunnuksillaan.



Keräilijä-metsästäjästä 
kohti maataloutta 
(2h-6h)

• Tavoitteena on oppia huomioimaan ne muuttujat, 
jotka ihmiskunta on joutunut ratkaisemaan 
siirtyessään keräilijä-metsästäjästä kohti 
maanviljelyskulttuuria. Lisäksi on tärkeää huomata 
yhteistyön merkitys ihmiskunnan kehittymisessä.

• OPS-tavoitteet T1, T4, T5, T8, T9, T11 ja L1, L2, L5, 
L7



Asetukset:

• Pelimuoto: Selviytyjä

• Vaikeustaso: Helppo tai Tavallinen

• Maailman tyyppi: Loputon

• Näytä koordinaatit: päällä

• Aktivoi huijaukset: päällä

• Koodinrakentaja: pois

• Aina päivä: pois

• Näytä luokkahuoneasetukset: päällä

• Täydellinen sää: pois

• Salli hirviöt: päällä

• Salli tuhoavat esineet: päällä

• Pelaajavahinko: päällä

• Pelaaja vs. Pelaaja –vahinko: pois (ryhmästä riippuen, mutta tämä estää heimosodat, 
ellei niitä erityisesti halua opettaa, kannattaa tämä ottaa pois päältä)



Asetukset

• Yhteen maailmaan mahtuu 20 pelaajaa. 
Yleensä kannattaa yhteen maailmaan 
osallistua maksimissaan 10 pelaajaa, jotta 
peli toimii jouhevammin. 

• Maailman voi luoda joko opettaja tai oppilas. 
Maailma tallentuu siihen laitteeseen, jolla 
maailma on luotu.



Ohjeistus

• Teidän tulee ensimmäiseksi rakentaa itsellenne suojaisa yöpaikka ja sängyt, 
etteivät öiset saalistajat käy kimppuunne. Kerätkää yhdessä materiaalit ja 
rakentakaa. 

• Kun tämä on valmis, alkakaa suunnitella, miten saatte ravintoa 
mahdollisimman tehokkaasti. (Maanviljely, laiduntaminen, karjanhoito)

• Pyrkikää myös tuottamaan muita mahdollisia materiaaleja vaatteita ja muita 
hyödykkeitä varten.

• Muistakaa toimia yhdessä, sillä yhteistyöllä kaikki sujuu tehokkaammin.



Esimerkkivideo

• esimerkkivideo

https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/ERFTq3oZyXVFjNiBunAYK4kBazEezFPK68QFN8Q87g_WvQ?e=iTYG92


Egyptin pyramidien 
rakentaminen (2-4h)

• Tavoitteena on havainnollistaa pyramidien 
monimutkaisuus ja pohtia käytettävissä olevia 
välineitä ko. Ajanjaksona sekä rakentaa 
mahdollisimman suuri säännöllinen pyramidi ja 
ansoittaa se sisältä.

• Tässä tehtävässä oppilaiden ei tarvitse kerätä 
materiaaleja itse, vaan niitä on käytössä 
rajattomasti.

• Yhteissuunnittelu ja ajantasainen työnjohto on 
tärkeää tehtävän onnistumiseksi.

• OPS-tavoitteet T1, T4, T5, T8, T9, T11 ja L1, L2, L5, 
L7



Asetukset

• Pelimuoto: Nikkaroija

• Vaikeustaso: rauhaisa

• Maailman tyyppi: Loputon

• Näytä koordinaatit: päällä

• Aktivoi huijaukset: päällä

• Koodinrakentaja: pois

• Aina päivä: päällä

• Näytä luokkahuoneasetukset: päällä

• Täydellinen sää: päällä

• Salli hirviöt: pois

• Salli tuhoavat esineet: pois

• Pelaajavahinko: pois

• Pelaaja vs. Pelaaja –vahinko: pois 



Asetukset

• Pyramidit kannattaa rakentaa n. 3-5 hengen 
ryhmissä. Yksi oppilaista luo ryhmän ja muut 
liittyvät siihen. Opettaja voi tulla samaan 
maailmaan seuraamaan työn edistymistä 
omalta laitteeltaan.

• Maailma tallentuu siihen laitteeseen, jolla se 
on luotu. Tämä on hyvä huomata, jos 
projekti venyy usealle päivälle. 



Ohjeistus

• Kuvitelkaa olevanne Egyptin hallitsija ja 
rakentakaa itsellenne mahdollisimman 
näyttävä hautapaikka. 

• Muistakaa suojata aarteet mahdollisimman 
hyvin haudanryöstäjien varalta. Tehkää myös 
sisätiloista arvoisenne.

• Toimikaa 3-5 hengen ryhmissä. Suunnitelkaa 
ennen kuin alatte rakentaa. 



• Ideoita…

• Ja esimerkkivideo

https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EYLYXNiGtolDpjMOQ-eSlMUBLBBN3S4TGsox1TePcCMyyQ?e=qcHUMI


Rooman valtakunta –
leipää ja sirkushuveja
2h-8h

• Tavoitteena on eläytyä Rooman valtakunnan aikaan. 
Oppilaiden tulee tutkia ja rakentaa Rooman 
valtakunnan ajalta rakennelmia: akvedukteja, 
amfiteattereita, kilpa-ajoratoja, insula, domus…

• Kun rakennukset ovat valmiit, voivat oppilaat näytellä 
ja pitää gladiaattoritaistelut tai kilpa-ajot.

• Tässä tehtävässä oppilaiden ei tarvitse kerätä 
materiaaleja itse, vaan niitä on käytössä rajattomasti.

• Yhteissuunnittelu ja ajantasainen työnjohto on 
tärkeää tehtävän onnistumiseksi.

• OPS-tavoitteet T1, T4, T5, T8, T9, T11 ja L1, L2, L5, L7



Asetukset

• Pelimuoto: Nikkaroija

• Vaikeustaso: rauhaisa

• Maailman tyyppi: Loputon

• Näytä koordinaatit: päällä

• Aktivoi huijaukset: päällä

• Koodinrakentaja: pois

• Aina päivä: päällä

• Näytä luokkahuoneasetukset: päällä

• Täydellinen sää: päällä

• Salli hirviöt: pois

• Salli tuhoavat esineet: pois

• Pelaajavahinko: päällä

• Pelaaja vs. Pelaaja –vahinko: päällä 



Asetukset

• Rooma kannattaa rakentaa n. 4-10 hengen ryhmissä. Yksi oppilaista 
luo ryhmän ja muut liittyvät siihen. Opettaja voi tulla samaan 
maailmaan seuraamaan työn edistymistä omalta laitteeltaan.

• Maailma tallentuu siihen laitteeseen, jolla se on luotu. Tämä on hyvä 
huomata, jos projekti venyy usealle päivälle. 



Ohjeistus

• Rakentakaa Rooma: Colosseum, Circus 
Maximus, akveduktit, tiet, kylpylät, insula, 
domus…

• Voitte elää roomalaisten elämää valmiilla 
rakennuksilla. Järjestäkää 
gladiaattoritaistelut, kilpa-ajot, menkää 
kylpyyn…

• Toimikaa 5-10 hengen ryhmissä. Jakakaa 
tehtävät huolellisesti ja suunnitelkaa ennen 
rakentamista.



Ideoita



Ideoita



Videoita

• https://edumailturku-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EcgoIUZ2RqhMmP8RxNGjWpUBJcyQWgiIFP9ll4_Mm9K5dQ?e=59Ebrj

• https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/ET9UT4J-
wC5En1J4djNE7V8BAAAu08lhZnW_FjzuclE-xw?e=1xkB0v

• https://edumailturku-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EZdcl_7JyhFAkLoPMiQJhSQBHC_TYsryhu4vQfngg0OVYA?e=Cj3Isl

• https://edumailturku-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EX_rt7Eus3xHpzZHATKpr64Bz7T0dwEWzu2FDkHQc12OGw?e=V8PAQz

• https://edumailturku-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EXhQE0ZQNRxLnfD2q_CcD50BuQiQjKKoO_9jbN1LTUWWbQ?e=zfD74
N

• https://edumailturku-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EZ1i1z2JMItLtmQRRJvRtiMB6mcgMqYEPEaIzDMCQ6-C9w?e=GboXRI

• https://edumailturku-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EX53R9rmFzNBjwEIOgZIoogBvsSj_6bdLk9gy7NrSrH2Lw?e=hMGw5R

• https://edumailturku-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EVsEPDipJJtOq0azeNjafHQBgkfFroW7yimq01W0VOVrwg?e=5dPzXg

https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EcgoIUZ2RqhMmP8RxNGjWpUBJcyQWgiIFP9ll4_Mm9K5dQ?e=59Ebrj
https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/ET9UT4J-wC5En1J4djNE7V8BAAAu08lhZnW_FjzuclE-xw?e=1xkB0v
https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EZdcl_7JyhFAkLoPMiQJhSQBHC_TYsryhu4vQfngg0OVYA?e=Cj3Isl
https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EX_rt7Eus3xHpzZHATKpr64Bz7T0dwEWzu2FDkHQc12OGw?e=V8PAQz
https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EXhQE0ZQNRxLnfD2q_CcD50BuQiQjKKoO_9jbN1LTUWWbQ?e=zfD74N
https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EZ1i1z2JMItLtmQRRJvRtiMB6mcgMqYEPEaIzDMCQ6-C9w?e=GboXRI
https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EX53R9rmFzNBjwEIOgZIoogBvsSj_6bdLk9gy7NrSrH2Lw?e=hMGw5R
https://edumailturku-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thonkala_edu_turku_fi/EVsEPDipJJtOq0azeNjafHQBgkfFroW7yimq01W0VOVrwg?e=5dPzXg

