
tunnistaa digitaalisten laitteiden osia ja tuntee niiden tarkoituksen L5L3

osaa kirjautua koneelle itsenäisesti omilla tunnuksillaan L5L3

on käyttänyt tekstinkäsittelyohjelmaa ja tuottanut tekstiä L5L3

osaa tallentaa ja nimetä tiedoston pilvipalvelussa L5L3

on kuvannut mobiililaitteella ja rajannut kuvia eri laitteilla L5L3

on pelannut monenlaisia oppimispelejä L5L4L1

on tutustunut koodaamisen alkeisiin L5L4L1

tunnistaa työskentelyasentojen ja –jaksojen merkityksen hyvinvointiin L5L3

1.-2.- luokalla oppilas:

Office365

Wilma

VilleEkapeli

Code.org

Scratch jr

Kahoot
Näppistaituri

Papunet

Oppijailo

Turun koulujen digipolku

on tutustunut netikettiin L5L3L1 L4 L7L2

Nimi TVT

Vapaa sana (toiveita ja terveisiä):

Missä kaipaisit lisätukea, koulutusta tai tuutorointia…

ohjelmoinnin, eli ”koodaamisen” opettaminen
iPad appien lataus ja pedagoginen käyttö
pilvipalvelut ja tiedostojen jakaminen (OneDrive)
Office365 ympäristö (Word, PP, OneNote, Sway…)



on käyttänyt aktiivisesti sähköisiä oppimisympäristöjä oppimisessa L5

osaa luoda itse vaatimukset täyttävän turvallisen salasanan L5L3

hallitsee tekstinkäsittelyn perustoimintoja (otsikointi, kappalejako, fonttikoko) L5L3

osaa luoda kansioita, sekä siirtää ja järjestää tiedostoja niissä L5

osaa liittää kuvia, tekstiä ja linkkejä esitysohjelmaan L5

on harjoitellut ja käyttää näppäimistöä kahdella kädellä L5

on kokeillut koodausta useilla eri sovelluksilla L5L4L1

on tehnyt sähköisiä kokeita, käsitekarttoja ja kyselyitä

3.-4.- luokalla oppilas:

Office365

Wilma

Ville

Code.org

Scratch jr

Kahoot
Näppistaituri

Turun koulujen digipolku

on tutustunut yksityisyyden suojaan ja tekijänoikeuksiin L5L3L1 L4 L7L2

Nimi TVT

L1 L4

L1

L4 L7

L5L3L1 L4 L7

Popplet Padlet

Quizlet

Vapaa sana (toiveita ja terveisiä):

Missä kaipaisit lisätukea, koulutusta tai tuutorointia…

ohjelmoinnin, eli ”koodaamisen” opettaminen
iPad appien lataus ja pedagoginen käyttö
pilvipalvelut ja tiedostojen jakaminen (OneDrive)
Office365 ympäristö (Word, PP, OneNote, Sway…)



osaa hakea tietoa eri digitaalisissa ympäristöissä tehokkailla hauilla

osaa käyttää sähköpostia (otsikointi, vastaanottaja, piilokopio, liitetiedosto) L5L3

hallitsee tekstinkäsittelyn perustaidot (sisennys, sivunumerointi, oikoluku) L5L3

osaa dokumentoida projektitöitään monipuolisesti digitaalisilla välineillä

on kokeillut lyhytelokuvan ja musiikin tekemistä digitaalisesti

näppäimistön käyttö kahdella kädellä on sujuvaa L5

on harjoitellut koodausta useilla eri sovelluksilla L5L4L1

on kokeillut opiskelua videoklippien avulla

5.-6.- luokalla oppilas:

Office365

Wilma

iMovie

Code.org

Scratch

Kahoot
Näppistaituri

Turun koulujen digipolku

hallitsee netiketin ja ymmärtää ergomian ja työn jaksotuksen merkityksen L5L3L1 L4 L7L2

Nimi TVT

L5

L6

L1 L4

Popplet Padlet

Quizlet

L3

L5L1 L4 L7L2

L6L3

L5L3 L4L2 L6

L6

L5L1 L4 L6L3

L6

BookCreator
GarageBand

Vapaa sana (toiveita ja terveisiä):

Missä kaipaisit lisätukea, koulutusta tai tuutorointia…

ohjelmoinnin, eli ”koodaamisen” opettaminen
iPad appien lataus ja pedagoginen käyttö
pilvipalvelut ja tiedostojen jakaminen (OneDrive)
Office365 ympäristö (Word, PP, OneNote, Sway…)


