
SMART SPACE

Ikäryhmä: 12-15-vuotiaat

Tuntimäärä: 20 tuntia

Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Tässä moniaineisessa projektissa oppilaat tutkivat energian käyttöä eri puolilla

maailmaa ja omassa maassaan. Oppilaat innovoivat älykkäitä ratkaisuja sähkön

säästämiseksi ja suunnittelevat älykkäitä tiloja, joissa nämä ratkaisut toteutetaan.

CT-osaaminen:

Tietojen kerääminen ja analysointi

Analysointi

Patterns

Koodaus

Vianmääritys

Algoritmit

Tavoitteet

-Opiskelijat oppivat ja ymmärtävät, miksi on tärkeää säästää energiaa ja miten se on mahdollista

jokapäiväisten valintojen avulla. Oppilaita haastetaan pohtimaan, kuinka paljon sähköä

käytetään eri puolilla maailmaa.

-Opiskelijat selvittävät, oppivat ja ymmärtävät uusiutuvia energialähteitä osana

sähköntuotantoa.

-Opiskelijat oppivat laskemaan käytetyn sähköenergian määrän, kuinka paljon se maksaa eri

maissa ja kuinka paljon rahaa voi säästää käyttämällä älykkäitä ratkaisuja.

-Opiskelijat oppivat ja ymmärtävät energian säästämisen merkityksen ja tärkeyden jokapäiväisen

elämän toimien avulla.

-Opiskelijat oppivat suunnittelemaan, rakentamaan ja koodaamaan yksinkertaisia

automatisoituja älykkäitä ratkaisuja, joilla ratkaistaan hankkeessa esitettyjä ongelmia.

Realistinen STEAM-konteksti
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Luonnontieteet Teknologia

environmental issues

energy efficiency

sustainable developm

ent

electricity expenditure and cost

smart house solutions

automation

3D-designing

Matematiika Taiteet

scale

algorithms

measuring

coding

calculating

designing and building smart space

choosing suitable materials

Metodologia

Osa Kuvaus Aika
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1 Johdanto/Valot avaruudesta

Moniaiheinen: Luonnontieteet

Valot avaruudesta

Opettaja esittelee yöllä kuvatun maapallon kartan. Ohjattu löytäminen.

Mitä sinä näet? Miksi joissakin osissa on valoa ja toisissa ei? Onko tämä

kestävää, mitä voitaisiin tehdä? Katso liite 1.

Miksi on tärkeää säästää energiaa?

Keskustelkaa energian säästämisen tärkeydestä ja siitä, että meillä on vain

yksi maapallo -> kestävä energiankäyttö jokapäiväisessä elämässä.

1h

2 Sähkön kustannukset ja kulut

Tästä osiosta alkaen oppilaat jaetaan pienryhmiin.

Moniaine: Luonnontieteet/matematiikka

Oppilaat oppivat sähköenergiasta: miten lasketaan käytetyn sähköenergian

määrä, kuinka paljon se maksaa eri puolilla maailmaa ja omassa maassaan

ja kuinka paljon rahaa voi säästää käyttämällä älykkäitä ratkaisuja. Katso

liite 2.

1h

3 Miten säästää sähköä jokapäiväisessä elämässä koulussa/kotona?

Moniaine: Matematiikka/Tiede

Oppilaat työskentelevät ryhmissä ja keksivät keinoja säästää sähköä

jokapäiväisessä elämässä.

Katso liite 3.

4 Moniaiheinen: Luonnontieteet/taide ja käsityöt

Huomautus opettajalle: Tämän projektin älykkäät ratkaisut on suunniteltu

toteutettavaksi microbit-mikrokontrollerilla. Jos koulussasi ei ole

microbittejä, voit simuloida kaiken tästä projektista Tinkercad.comissa.

Opettaja esittelee microobitin ja oppilaat tekevät harjoituksia sen käytöstä

ja valotason mittaamisesta. Katso liite 4.

1h

5 Tilan suunnittelu

Moniaiheinen: Tiede/taide ja käsityöt

Oppilaiden on suunniteltava pienoistila, jossa toteutetaan energiaa säästäviä

automaattisia ratkaisuja (älykäs valaistus on vähimmäisvaatimus).

Katso liite 5.

1h
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6 Tilan rakentaminen

Moniaiheinen: Tiede/taide ja käsityöt

Rakentamisessa voidaan käyttää mitä tahansa materiaalia (pahvia, savea

jne.). Huonekalujen 3D-suunnittelu ja tulostaminen on myös mahdollista,

mutta huonekaluja voidaan rakentaa myös perinteisistä materiaaleista

(pahvi, puu).

Rakentamisessa on tärkeää miettiä & suunnitella, miten toteuttaa älykkäitä

ratkaisuja.

Rakentaminen voi vaatia ylimääräistä aikaa.

2-3h

7 Automatisoidut älykkäät ratkaisut

Automaattisten älykkäiden ratkaisujen integrointi.

Katso liite

tuntia

8 (Valinnainen) Muiden älykkäiden ratkaisujen, automaattisen ikkunan tai oven

tai tuulettimen integrointi.

Katso liite 8.

9 Testaus ja virheenkorjaus

Miten koodata, onko sinun muutettava koodia saadaksesi haluamasi

vaikutuksen?

Esimerkki: Valot syttyvät liian aikaisin, vaihda valotasoa, jolla valot syttyvät.

10 Muutosten tekeminen

11 Esittely ja palaute

Katso liite 9

Opiskelijat tekevät koululle esittelyn ja esittelevät tilansa. Oppilaat tekevät

esityksen esimerkiksi imovie- tai virtuaalikierroksen avulla.

Järjestelyt

Materiaalit

puu, muovi, pahvi, oljet, lanka, servot, sähkömoottorit, LEDit, popstickelit, paristot,

kuumaliima, teippi,

TVT:n käyttö:

Microbit älykkäiden ratkaisujen koodaamiseen, 3D-tulostus osien ja kalusteiden tulostamiseen (ei

välttämätön), makey makey, scratch, projekti voidaan toteuttaa ilman mitään edellisistä, mutta

suosittelemme microbittien käyttöä. Jos koululla ei ole mikrobittejä, kaikki niihin liittyvät asiat

voidaan simuloida tinkercad.com-sivustolla.

Opettajalle
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Hyödyllisiä kysymyksiä:

● 1. Johdanto / Valot avaruudesta

- Katso lisäys 1

● 2. Sähkön kustannukset ja kulut

- Katso lisäys 2

● 3. Miten säästää sähköä jokapäiväisessä elämässä koulussa/kotona?

- Onko koulussa tai kotona valot päällä tarpeettomasti?

- Millaisia ratkaisuja tiedät jo sähkön säästämiseksi?

- Miten automaattiset ratkaisut toimivat? Mitä ne mittaavat?

● 4. Mikrobitin esittely

● 5. Tilan suunnittelu

- Millainen tila on? Huone, talo, tie, julkinen tila, puumaja, linna? Avoin vai suljettu?

- Kuinka suuri tila on?

- Mitä materiaaleja käytetään?

- Onko tilassa huonekaluja tms.

- Mitä automaattisia älykkäitä ratkaisuja toteutetaan ja miten?

● 6. Tilan rakentaminen

- Mitä sopivia materiaaleja käytetään

● 7. Automatisoidut älykkäät ratkaisut

- Miten voidaan suunnitella toimivia älykkäitä ratkaisuja, mitä materiaaleja käytetään

● 8. Valinnainen osa

-

● 9. Testaus ja virheenkorjaus

- Miten koodata, onko sinun muutettava koodia saadaksesi haluamasi vaikutuksen?

● 10. Muutosten toteuttaminen

● Ryhmien kokoonpano.

● Ryhmissä on 3-4 opiskelijaa.

● Ryhmässä tarvittava osaaminen:

- Päätä vastuualueet.

● Rakentaja

● Koodaaja

● Dokumentointi

● 3D-suunnittelija

Oppilailla on mahdollisuus jakaa vastuualueet toisilleen. Antamalla opiskelijoille erityisiä

rooleja ja vastuualueita varmistetaan, että jokaisessa projektin osassa on opiskelija, joka

huolehtii kyseisestä osasta.
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Arviointi:

Tiedonkeruu ja tietojen analysointi:

- Selvitä sähkön todelliset kustannukset maassasi.

- valoisuuden mittaaminen eri olosuhteissa ja tietojen kerääminen

Analysointi:

- Energiankulut

Kuviot:

- valot avaruudesta, analysoimalla, mitä kuvassa näkyy. Mikä on samanlaista paikoissa, jotka ovat

hyvin valaistuja.

Koodaus:

- Mikrobitti

Virheenkorjaus:

- Etsi virheitä mikrobitin koodauksesta

Algoritmit:

-ohjelmointi

-dokumentointi esimerkiksi keynoten, powerpointin tai imovien avulla. Valmiiden tilojen näyttely

Eriyttäminen

• Yleisiä ideoita: Edistyneet oppilaat voivat suunnitella omia älykkäitä ratkaisuja moottoreilla,

servoilla ja LEDeillä.

• Nuoremmat oppilaat:

Käytä vain vähimmäisvaatimuksia (älykäs valaistus). Anna helposti koottavia osia

rakennukseen. Koodaus on vapaaehtoista, koodi voidaan antaa osittain. Jos koulussanne ei

ole mikrobittejä, microbit.org-sivustoa voidaan käyttää mikrobittien virtuaaliseen

simulointiin tai simuloida tinkercad.com-sivustolla.ilaat

Vinkkejä
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