
Orientaatio

Ikäryhmä: 3-6-vuotiaat

Tuntimäärä: 6 tuntia

Lyhyt kuvaus toiminnasta: (enintään 4 lausetta)

Näissä opintojaksoissa oppilaat voivat keskustella erilaisista orientaatio-teemaan liittyvistä

ongelmista ja ratkaista niitä ryhmässä konkreettista ohjelmointia tai robotteja käyttäen. Toiminnot

ehdotetaan toteutettavaksi 5-6-vuotiaiden lasten kanssa, ja opettajien paremmalla tuella

3-5-vuotiaiden oppilaiden pitäisi pystyä vastaamaan niihin. Näiden toimintojen avulla oppilaiden

odotetaan kehittävän seuraavia CT-taitoja:

- Tiedonkeruu;

- Tietojen analysointi;

- Tietojen esittäminen;

- Ongelman hajottaminen;

- Kuvion tunnistaminen

Tavoitteet

(yhteenveto ilmeisimmistä tavoitteista selkeällä kielellä)
Tällä opintojaksolla pyritään luomaan lapsille mahdollisuuksia integroida kokemuksia, tietoja ja

prosesseja ja antaa niille uusia merkityksiä. Tämä edellyttää oikeiden ongelmanratkaisutapojen

löytämistä, ohjelmalogiikkaan, simulointiin ja algoritmeihin liittyvien taitojen kehittämistä.

Tavoitteet, jotka on saavutettava ottaen huomioon eri työalat:

● Demokraattinen rinnakkaiselo ja kansalaisuus: Kehitetään toisten ihmisten ja heidän

mielipiteidensä kunnioittamista jakamiseen ja sosiaaliseen vastuuseen perustuvalla asenteella.

● Maailman tuntemus: Otetaan vastuu tieteellisten menetelmien kehittämisprosessista sen eri

vaiheissa: kysymysten esittäminen, hypoteesien tekeminen, vastausten löytämisen

ennustaminen, tietojen valitseminen ja kerääminen, tietojen järjestäminen ja analysointi niiden

lataamiseksi ja välittämiseksi.

● Luvut ja operaatiot: Tunnistaa määriä eri esitystapojen avulla (laskeminen, piirrokset,

symbolit, numeroiden kirjoittaminen, arvioiminen jne.) ja; Ratkaista pieniä määriä sisältäviä

arkipäivän ongelmia yhteen- ja vähennyslaskujen avulla.

● Tietojen organisointi ja käsittely: Kerää asiaankuuluvaa tietoa vastaamiseksi esitettyihin

kysymyksiin käyttäen sopivia menetelmiä (luettelot, piirrokset jne.) ja; Käytä yksinkertaisia

kaavioita ja taulukoita kerättyjen tietojen järjestämiseksi ja tulkitsemiseksi, jotta voit vastata

esitettyihin kysymyksiin.
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● Geometria: Löytää esineitä tutusta ympäristöstä käyttäen suunnistuskäsitteitä; tunnistaa

paikan tunnistuspisteet ja käyttää yksinkertaisia karttoja ja; ottaa toisten näkökulma huomioon

ja pystyy sanomaan, mitä voi nähdä ja mitä ei voi nähdä tietystä asennosta.

● Teknologinen maailma ja teknologian käyttö: Tunnistaa ympäristönsä teknologiset

resurssit ja selittää niiden toiminnot ja edut; käyttää erilaisia teknologisia apuvälineitä

jokapäiväisessä elämässään varovasti ja turvallisesti ja; kehittää kriittinen asenne tuntemaansa

ja käyttämäänsä teknologiaa kohtaan.

Realistinen STEAM-konteksti

(lyhyt kuvaus, mukaan luettuna ratkaistava ongelma tai ratkaistavat ongelmat)
Lähtökohtana on mikro- ja makrotason lähestymistapa, ja tarkoituksena on tehdä oppilaiden kanssa

työtä, joka perustuu peleihin ja ongelmiin, jotka edistävät esitettyjen tavoitteiden ja taitojen tutkimista.

Luokkahuonekontekstissa oppilaat saavat haasteita liikkua luokkahuoneen eri pisteiden välillä, koulun

sisällä ja koulun tilassa opettajan antamien eri ohjeiden mukaisesti (siirry pisteestä A pisteeseen B;

siirry pisteestä A pisteeseen B kulkien ...). Tämän ensimmäisen lähestymistavan jälkeen lasten kanssa

tutkitaan yksinkertaisia karttoja koulun tilasta. Sen jälkeen oppilaiden tietämyksen tason mukaan

(jokaisen opettajan on arvioitava, mitä hän voi ehdottaa) oppilaat haastetaan vastaamaan erilaisiin

kysymyksiin, jotka koskevat eri pisteiden välillä liikkumisen ohjelmointia, kun he esittävät kartan

(maakunta, alue, maa tai Eurooppa), johon on integroitu viivoitin (ks. kuva alla), ja työskentelemään

robottien kanssa.

Lopuksi oppilaita pyydetään ryhmissä luomaan haaste/ongelma, jonka he esittävät muille ryhmille ja

jossa on välttämättä noudatettava esimerkiksi seuraavia ohjeita:

- etene kohti pistettä X;

- käänny vasemmalle/oikealle, ...;

- saapumispaikka (ja yksityiskohtaiset tiedot siitä);

- ...
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(STEAM-integraation lyhyt perustelu)

Menetelmä

Perustuu tekemällä oppimiseen (eri tasoilla: jäljittelystä luomiseen).

Osa Kuvaus Ajoitus

1 Miten ongelmaan vastataan ohjelmallisen logiikan avulla?

Oppilaita haastetaan liikkumaan luokkahuoneen eri pisteiden välillä,

koulurakennuksen sisällä ja koulun tiloissa.

90'

2 Etsi aarre, jossa on konkreettisia ohjelmointielementtejä.

Opiskelijoiden, joilla on kartta ja ilmoitustaulu, pitäisi etsiä "aarretta" -

90'

3 Ohjelmoi robotit vastaamaan ongelmiin.

Oppilaita haastetaan käyttämään Bee-Botin ja Blue-Botin kaltaisia robotteja

vastaamaan erilaisiin kysymyksiin karttojen avulla.

90'

4 Luo polkuja konkreettista ongelmaa varten.

Opiskelijoita haastetaan luomaan kollegoille esitettäviä ongelmia, joihin

heidän pitäisi vastata robottiohjelmoinnilla.

90'

Yhtee
nsä

6 tuntia

Nämä toiminnot ovat osa jaksoa, jonka tarkoituksena on, että opiskelijat kehittävät orientaatiota ja

ohjelmalogiikkaa koskevaa oppimista. Kun otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen työtahti ja ikä,
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saattaa olla tarpeen mukauttaa joitakin istuntoja, jotta edellisessä taulukossa esitettyä

kokonaissuunnittelua voidaan sujuvoittaa.

Edellinen / aloituskonteksti: Jotta tätä aihetta voidaan tutkia neljässä osassa, on tärkeää aloittaa

mahdollisuuksien mukaan todellisesta ja oppilaita lähellä olevasta kontekstista, jotta voidaan lisätä

pienten lasten motivaatiota. Näin ollen ehdotetaan, että luetaan ja tutkitaan COVID-19:ään liittyvää

tarinaa - "Isoäidilläni on koronavirus".

Kunkin jäljempänä esiteltävän toiminnan yhteydessä laadittavat kertomukset voivat perustua aiemmin

tutkittuun tarinaan. Esimerkiksi yhdessä tehtävistä oppilaiden on etsittävä aarretta. Se voisi olla

rokote/lääke, joka auttaa torjumaan COVID-19:tä, mikä antaisi mahdollisuuden keskustella aiheesta

lasten kanssa.

Organisaatio

Materiaalit:
● Viivottimet, joissa on integroidut kartat
● Materiaali konkreettista ohjelmointia varten
● Robotit:  Bee-bot; Blue-bot; muut vastaavat...
● ...

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö: (mainittava vain silloin, kun se on tarpeen)

Luokkahuoneen avaaminen: (mainittava vain, jos se on tarpeen)

Menetelmät/valmennus

Menetelmät ja hyödylliset kysymykset:

Osa 1 menetelmistä - Miten ongelmaan vastataan ohjelmallisen logiikan
avulla?
o Opiskelijoiden olisi suoritettava useita kursseja, joilla pyritään erityisesti "orientoitumaan"

luokkahuonekontekstissa. Aloita toiminta pyytämällä joitakin oppilaita (5-6 lasta) liikkumaan

luokkahuoneessa pisteestä A pisteeseen B. Voit aloittaa yksinkertaisilla ohjeilla (siirry A:sta

B:hen) ja lisätä sitten monimutkaisuutta (siirry A:sta B:hen kulkemalla X:n kautta, käänny

vasemmalle, jatka eteenpäin, ...). On suositeltavaa, että ohjeet ovat objektiivisia ja että ne

sisältävät enintään 4 tai 5 suuntausta (IN FRONT, LEFT, ...).

Mahdolliset kysymykset

- Missä paikoissa kävit pisteestä A pisteeseen B?

- Kuinka monta kertaa olet kääntynyt oikealle/vasemmalle?

- Voisitko mennä toiseen suuntaan?

-...
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o Opettaja pyytää sitten muita oppilaita toistamaan liikkeen eri pisteiden välillä ja esittelee

konkreettisia ohjelmointielementtejä (ks. esimerkki seuraavassa kuvassa), kuten kortteja ja

nuolia.

Opettaja kysyy oppilailta elementtejä, jotka voivat edustaa kuljettua polkua, mikä edistää ohjelmallisen

logiikan kehittämisen alkua.

Mahdolliset kysymykset

● (opettaja esittelee eri kortteja) Käännyitkö koskaan vasemmalle reitillä, jota kuljit? Jos

kyllä, valitsemme tämän kortin (kortti, jossa on vasemmalle kääntymistä osoittava nuoli)!

● (opettaja esittelee eri kortteja) Menitkö kulkemallasi reitillä eteenpäin? Jos vastasit kyllä,

valitsemme tämän kortin (kortti, jossa on nuoli, joka osoittaa left turn)!

● ...

Valittujen korttien on edustettava oppilaiden kulkemaa polkua. Opettajan on toistettava tämä prosessi

3 tai 4 kertaa, jotta oppilaat vakiinnuttavat oppimansa asiat. Kun opettaja on esimerkinomaisesti

esittänyt joitakin yksinkertaisempia kursseja luokassa, hänen on pyydettävä oppilaita ottamaan

kursseja, joihin liittyy lähtöongelmiin vastaaminen, ja vastauksena aikatauluttamaan kurssien

toteuttaminen. Esimerkiksi pyytää lapsia siirtymään luokkahuoneesta koulun kahvilaan.

Osa 2 menetelmistä - Aarteen etsiminen

o Opettaja esittelee yksinkertaisia luokkahuoneen karttoja, joihin on merkitty eri kohtia.

Oppilaiden pitäisi pystyä tunnistamaan eri pisteet. Sitten opettaja esittelee kartan koulun tilasta

(pohditaan suurempaa ja erilaista tilaa, joka on lähellä luokkahuonetta, kuten vapaa-ajanhuone,

kahvila jne.), johon on merkitty erilaisia pisteitä. Tämän edessä opettaja kysyy oppilailta,

tunnistavatko he paikat, joihin pisteet on merkitty.

o Sitten opettaja esittää luokkahuoneen kartan, johon on merkitty piste, joka edustaa paikkaa,

josta "aarre" löytyy, jotta voidaan simuloida "aarteenetsintää". Tehtävän suorittamisen

havainnollistamiseksi opettaja muodostaa 3/4 oppilaan ryhmän, antaa kartan yhdelle oppilaalle,

levytystaulun (ks. esimerkki alla) toiselle oppilaalle, pyytää heitä etsimään loput ja kirjaamaan

kuljettavan reitin.
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Esimerkki:

Huoneen
yhdestä
kohdasta
aarteese
en...

1.º X

2.ª X

3.º X

4.º X

5.º X

Yhteensä 3 2 0

Tässä tehtävässä oppilaiden on merkittävä järjestyksessä reitin varrella kulkeneet suunnat

(esimerkiksi luokkahuoneesta koulun kahvilaan / WC:hen / sosiaalitilaan / muovihuoneeseen). Tätä

varten heille annetaan myös tulostettuja nuolia, joita he voivat kiinnittää karttaan kulkiessaan karttaa

pitkin. Luotu ryhmä suorittaa tehtävän opettajan avustuksella ja keskustelee sitten suuressa ryhmässä

selvittääkseen mahdolliset epäselvyydet seuraavaksi suoritettavasta tehtävästä.

o Esimerkin / simulaation jälkeen jaa luokka neljään ryhmään ja jaa kaikki muiden ryhmien

mainitsema materiaali, jotta kaikki voivat etsiä aarteen.

On tärkeää huomata, että jokaisella ryhmällä on samanlainen kartta, johon aarre on merkitty eri

paikkoihin. Lisäksi opettajan on kerrottava kullekin ryhmälle (tai suurelle ryhmälle), mikä aarre on

(esine, kuva, valokuva, hedelmäpala, ...), jotta oppilaat tietävät, mitä etsiä.

o Kaikki ryhmät suorittavat tehtävää samanaikaisesti, jotta opettaja voi valvoa toimintaa toisen

kasvatusalan asiantuntijan tai asiantuntijoiden avulla.

o Kun aarre on löydetty, kaikki palaavat luokkaan ja esittelevät tulokset (tiedonkeruu).

Osa 3 menetelmistä - Ohjelmoi robotit vastaamaan ongelmiin.

o Oppilaiden, jotka käyttävät bee-botin tai blue-botin kaltaisia robotteja, tulisi suorittaa useita

reittejä, joilla he voivat harjoitella tiettyä suunnistusta. Tätä varten sinun on käytettävä erityistä

viivoitinta (projisoitu tai fyysinen - katso seuraavat esimerkit) ja kuvia, jotka ovat linjassa niiden

teemojen kanssa, joita käsittelet toimintaa suorittaessasi.
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o Jotta opiskelijat voisivat osallistua aktiivisesti tehtävien suorittamiseen, on suositeltavaa

perustaa pienryhmiä, joilla on eri tehtävät: Oppilaat voivat vaihtaa roolejaan, ja he voivat jatkaa

tehtävien vaihtamista.

o Opiskelijat ratkaisevat esitetyt ongelmat ja vastaavat niihin käyttämällä mainittuja robotteja tai

vastaavia. On tärkeää, että opettaja muotoilee kysymyksiä, jotka pakottavat oppilaat miettimään

käsiteltäviä aiheita, ja että he käyttävät robotteja vastatakseen niihin.

Mahdolliset kysymykset

- Minkä reitin robotti voi kulkea pisteestä A pisteeseen B, kun tarkastellaan ruutuviivaa?

- Etkö voi kulkea toista reittiä ja päästä samaan pisteeseen?

Osa 4 menetelmistä - Luo polkuja konkreettiseen ongelmaan.

o Keskustelu todellisesta (ja paikallisesta) ongelmasta, kuten säännöistä, jotka on otettava

huomioon COVID-19-jakson aikana.

o Aivoriihi mahdollisista kysymyksistä.

Mahdolliset kysymykset
- Viruksen (COVID-19) vuoksi meidän on vältettävä liian läheistä kanssakäymistä. Miten voimme

siirtyä pisteestä A pisteeseen B välttäen läheistä kontaktia kollegoiden kanssa?

- Millainen kiertokulun pitäisi olla täällä koulussa? Pitäisikö meidän kulkea kaikkia samoja

reittejä vai pitäisikö meidän etsiä vaihtoehtoja???

o Laita oppilaat ryhmiin luomaan "viivoitin", jota käytetään Bee-botin ja Blue-botin kanssa

tutkittavassa erityisongelmassa, joka voi olla suppeampi (koulun tila, katu, naapurusto,

paikkakunta) tai laajempi (muut maan alueet, muut maat).

On tärkeää huomata, että oppilaiden tarvitsee vain kuvitella tietty reitti ja mainita lähtöpiste,

saapumispaikka ja joitakin risteyskohtia. Sitten heidän on piirrettävä / esitettävä nämä samat pisteet,

jotta opettaja voi luoda / sijoittaa kuvat ruutujen alle (ks. esimerkki seuraavassa kuvassa).

Esimerkki:
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o Jokaisella ryhmällä on oltava vähintään 3 eri reittiä ratkaisunaan.

Mahdolliset kysymykset
- Mitä vaihtoehtoja on siirtyä pisteestä A pisteeseen B?
- Voivatko he käyttää vain yhtä reittiä siirtääkseen robotin pisteestä A pisteeseen B?
- ...

Oppilaiden tasosta riippuen opettaja voi antaa 4 tai 5 erilaista karttaa ja pyytää oppilaita piirtämään

niihin polkuja.

Mahdolliset kysymykset

- mikä on pisin reitti?

- mitä reittiä kuljemme pisimmän matkan päästäksemme pisteestä A pisteeseen B?

Oppilaiden tasosta riippuen opettaja voi asettaa oppilaat ryhmiin luomaan "viivoittimen", jota

käytetään Bee-botin ja Blue-botin kanssa tutkittavassa erityisessä ongelmassa, joka voi olla

suppeampi (koulun tila, katu, naapurusto, sijainti) tai laajempi (maan muut alueet, muut maat)

Mahdollisuus näyttää Google Earth -palvelu reittien tarkkailemiseksi.

Itsehallinnan edistäminen: (konkreettiset mahdollisuudet/huomautukset, jotka on mukautettu
hankkeeseen).

Yhteistyön edistäminen: (konkreettiset mahdollisuudet/huomautukset, jotka on mukautettu
hankkeeseen).

Tiimityö:
● Ryhmissä on 3/4 opiskelijaa.
● Ryhmässä tarvittava osaaminen:

o Tee yhteistyötä
o Keskustele
o Itsehoito

Formatiivinen arviointi: (konkreettinen kuvaus/yhteenveto, joka on mukautettu hankkeeseen)
Oppimista, jonka odotetaan toteutuvan, voidaan havaita esimerkiksi silloin, kun lapsi:
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Demokraattinen rinnakkaiselo ja kansalaisuus:

- Odottaa vuoroaan peleissä ja vuoropuheluissa ja antaa muille mahdollisuuden puuttua asiaan.

- Pystyy asteittain ratkaisemaan konfliktitilanteita itsenäisesti vuoropuhelun avulla.

- Osoittaa tukevaa ja itseapukäyttäytymistä joko omasta aloitteestaan tai pyydettäessä.

- Käyttää erilaisia teknologisia resursseja tiedon, ilmaisun ja viestinnän välineenä ja tietää, miten

varovaisuutta on noudatettava.

Maailman tuntemus:

- Osallistuu tietojen järjestämiseen ja esittämiseen, jotta voi jakaa muiden (luokkatovereiden,

muiden lasten ja/tai aikuisten) kanssa tietoja, tuloksia ja tehtyjä johtopäätöksiä.

Luvut ja operaatiot:

- Tunnistaa laskennassa, että kokonaissumma vastaa viimeksi sanottua sananumeroa (termiä).

- Käyttää ilmaisuja "enemmän kuin" ja "vähemmän kuin" määrien vertailussa.

- Käyttää numeroiden nimeä.

Tietojen organisointi ja käsittely:

- Osallistuu kerättyjen tietojen järjestämiseen taulukoiden jne. avulla.

- Sen avulla pyritään tulkitsemaan taulukoissa esitettyjä tietoja ja tunnistamaan modaalinen

luokka, joka vastaa suurinta frekvenssiä.

Geometria:

- RIngissä muiden lasten kanssa oppilas tunnistaa suhteelliset sijainnit (kuka on "vieressä",

"edessä", "takana", "kaksi paikkaa oikealla", "Marian ja Manuelin välissä" jne.).

- Voit seurata polkua, jonka toinen lapsi tai kasvattaja on kuvannut sinulle suullisesti.

- Siinä esitetään ja kuvataan reittejä piirustusten avulla ja käyttämällä tärkeiden maamerkkien

esityksiä [kartalla].

Teknologinen maailma ja teknologian käyttö:

- Puhuu keskuudessaan olevista teknologisista resursseista ja paljastaa jonkin verran tietoa

niiden hyödyllisyydestä (liikennevalot, pesukoneet ja astiat, kiikarit, elokuvateatteri, kamera

jne.).

- Noudattaa turvallisuussääntöjä sekä teknisten resurssien (robotit jne.) käytössä [...] .

- Kuvittelee ja luo kaksi- tai kolmiulotteisia "koneita", robotteja tai välineitä, joilla on tietty

tarkoitus.

Päivittäistä käyttöä varten voidaan luoda yksinkertaisia rastereita nykyhetken / ei nykyhetken
näkökulmasta, kuten:
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"Demokraattista rinnakkaiseloa ja kansalaisuutta" varten saavutettava
oppiminen

Tarkastusloki*

Läsnä Ei
läsnä

Odottaa vuoroaan pelien toteuttamisessa ja vuoropuheluihin puuttumisessa ja
antaa muille mahdollisuuden puuttua asiaan.

Pystyy asteittain ratkaisemaan konfliktitilanteita itsenäisesti vuoropuhelun
avulla.

Osoittaa oma-aloitteisesti tai pyydettäessä tukevaa ja itseapukäyttäytymistä.

Käyttää erilaisia teknologisia resursseja tiedon, ilmaisun ja viestinnän
välineinä ja tietää, miten varovaisuutta on noudatettava.

*Sijoita √ asianmukaiseen sarakkeeseen aina, kun tietty oppiminen on läsnä tai ei ole läsnä.

Mukautukset

• Yleisiä ajatuksia:
• Ideoita nuorempien/vanhempien lasten kanssa: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

Vinkkejä & niksejä

(mainittava vain silloin, kun se on tarpeen, esim. taustatiedot, ...).

Viitteet

o http://www.tangin.eu/pt-pt/

o https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/ocepe_abril2016.pdf

esikoulun opastusasiakirja

o https://3a0fd263-ca04-4a4f-a013-e91c7f1a26a6.filesusr.com/ugd/778303_ff1692944

6a24e8187df436febaa895b.pdf
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