
Oma peli 
ohjelmoimalla
-projekti



Toteutimme luokkana pelinsuunnitteluprojektin 
ohjelmoimalla. Käytimme ohjelmoinnissa ScratchJR -
ohjelmaa, jota olemme opetelleet vaiheittain 
ekaluokasta lähtien. Tällä hetkellä olemme 
kolmasluokkalaisia, ja jokainen oppilas osaa ohjelmoida 
todella hyvin. Oppilaat ovat itse oivaltaneet monia 
ohjelmointikikkoja Scratchia käyttäessään.  
 
Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa jokin 
oppimispeli. Projektin aikana työskentelimme yhdessä, 
pienryhmissä sekä itsenäisesti. Tarkoitus oli jakaa 
ideoita kaikille ja siinä onnistuttiin erinomaisesti. 
Jokainen oppilas kirjoitti projektista myös päiväkirjaa 
BookCreator -ohjelmalla. Päiväkirjaan tallennettiin mm. 
suunnitteluvaiheet ja -ideat, toteutettavan pelin peli-
idea sekä pohdintoja pelin toteutusvaiheesta ja 
onnistumisesta. Kuvia jokainen otti eri vaiheista 
päiväkirjan sivuilleen. 
 
Pelien valmistuttua saimme kutsun mennä 
esittelemään niitä Jyväskylän yliopistolle 
valtakunnalliseen ainedidaktiikan symposiumiin, jossa 
ennen meitä aihetta alustivat myös alan professori ja 
tutkija. Esittelimme pelejämme myös omalla koululla 
järjestetyssä StarT-gaalassa huoltajille ja muulle 
yleisölle. Pelejä pääsi silloin myös pelaamaan ja 
kokeilemaan.



Vk 2: Peliprojektin aloitus 

 
 
@ Mietittiin, millainen peli on hyvä, 
motivoiva, kiinnostava. 
 
@Tutustuttiin erilaisiin peleihin, kuten 
lautapelit, koodauspelit, 
ongelmaratkaisupelit, liikunnalliset pelit 
 
@ Kirjoitettiin tekstinkäsittelyohjelmalla 
oman pelin suunnitelma 

Suunnitelmien tekoa Koottiin hyvän pelin 
ominaisuuksia padlet-seinälle

Jokainen sai omalla iPadillaan 
kirjoitella ominaisuuksia 
anonyymisti yhteiseen 
keskusteluun.



Vk 3: pelitiimien valinta ja 
yhteissuunnittelu

Jokainen sai esitellä oman 
pelisuunnitelmansa. Niiden 
pohjalta muodostuivat 
pelinsuunnittelutiimit. 
Samantapaisten suunnitelmien 
tekijöistä tuli 2-4 hengen tiimejä.

Tiimit yhdistivät ideansa ja 
alkoivat suunnitella yhteistä 
oppimispeliä.



Vk 4-5: Pelien työstöä ja 
päiväkirjan kirjoittamista

Tiimit suunnittelivat pelejään. 
 
Välillä jokainen dokumentoi 
tekemisiään päiväkirjaansa. 
 
Ideoita jaettiin koko luokan 
kesken. 
 



Vk 6: Pelien valmistuminen ja 
esittely

Pelien ja päiväkirjojen 
valmistuttua ne esiteltiin luokalle.  
 
Pelit olivat erilaisia ja 
visuaalisestikin hienoja.  
Oli tietokilpailuja, labyrintteja, 
koiranhoitopeli, 
matematiikkapeli... 
 
Samalla harjoiteltiin yliopistolla 
olevaa esitystä varten.  
 
Jokainen halukas tiimi sai esitellä 
pelinsä symposiumissa. 

Oman pelimusiikin suunnittelu

Pelin taustalle jokainen 
suunnitteli GarageBand -
ohjelman avulla oman 
pelimusiikin. 
 
Tässä teimme yhteistyötä 
musiikinopettajan ja 
musiikinopiskelijan kanssa.



Vk 7: Pelien esittely StarT-gaalassa

Pelit esiteltiin huoltajille ja muulle 
yleisölle koulun StarT-gaalassa. 
 
 
Luokassamme sai myös kokeilla ja 
pelata oppilaiden keksimiä pelejä.



Lopuksi

Oppimispelien suunnitteluprojekti oli todella 
motivoiva. Koko projekti alkoi oppilaan ideasta. 
Yksi poika halusi luokkakaverinsa kanssa 
esitellä kotona tekemän pelin. Siitä 
innostuimme luokkana kokeilemaan, mitä 
saamme aikaiseksi. Lopputulos oli loistava.  
 
Mikä parasta, koko projektin aikana heijastui 
vahvasti yhteistoiminnallisuus. Peleistä tuli 
hyvin pelattavia ja ne kiinnostivat yleisöäkin. 
Päiväkirjaa kirjoittamalla saimme jokaisen 
projektin myös dokumentoitua vaihe vaiheelta.  
 
Uuden OPS:n mukaisesti projekti oli hyvin 
oppilaita osallistava. Samoin projektissa 
yhdistyi monet oppiaineet jdessä tvt-taitojen 
harjoittelemisen kanssa, kuten matematiikka, 
äidinkieli, liikunta ja ympäristöoppi.


