
Digiopetusmateriaali
pähkinänkuoressa



Yleiset toiminnot



Näytön 
suurennus

Oransseilla 
nuolinäppäimillä siirryt 
seuraavaan/edelliseen 
oppituntiin.

Vasemmalla olevan sivupalkin 
voi pienentää ruksista.

Jos vasenta sivupalkkia ei näy, 
paina ctrl-painike pohjaan ja 
samanaikaisesti miinus-painiketta 
kunnes sivupalkki näkyy jälleen 
materiaalin vasemmassa 
reunassa.

Sisällysluettelon 
löydät myös täältä.

Kotimökki-painike 
palauttaa sinut aina 
takaisin sisällysluettelo-
näkymään.



Kirjaan liittyvät havainnolliset digivälineet 
avautuvat kaikilta aukeamilta tämän logon takaa. 
Oppilas voi käyttää niitä myös Arttu-sovelluksella.



Lohikäärmeen laskukoulu/Lennartin laskutreenit tarjoavat 
drillaavaa pelillistä lisäharjoittelua oppilaille. Luokassa ne 
löytyvät tämän logon takaa ja Arttu-sovelluksella oppilaille.

Alapalkin välilehdiltä voi valita 
harjoiteltavan aiheen.

Asetuksia vaihtamalla voi eriyttää 
harjoittelua. Asetukset sulkeutuvat 
tästä ja avutuvat painamalla oikean 
alakulma sinivalkoista logoa.



Sisällysluettelonäkymä



Etusivun sisällysluettelosta voit 
klikata suoraan oppituntilukuihin.

Tästä voit kuunnella 
kehyskertomuksen 1., 
3. ja 5. luokan alussa.

Värillisestä otsikosta 
pääsee kunkin jakson 
aloitusaukeamalle.



Voit tulostaa monisteet 
myös vaikeusasteittain.

Monistepohjat-otsikon alla on mm. 
oppikirjan liitteet ja pelipohjat, 
laulujen nuotit sekä tulostettavat 
numerotaulut alkuopetukseen.

Sisällysluettelosivun Monisteet-
välilehden takaa löydät 
hyödyllisiä monistemateriaaleja 
koko kirjaan.

Voit tulostaa monisteet 
ja niiden ratkaisut 
jaksoittain



Kaikki kirjan videot, tarinat ja 
laulut löydän 
sisällysluettelosivulla täältä.



Sisällysluettelon opetusvinkit-
välilehden takaa voit 
tarkastella/tulostaa opettajan 
opasta jaksoittain.



Jakson aloitusaukeama



Aloitusaukeaman Opetus-välilehdeltä 
löytyvät jakson aiheeseen johdattelevat 
tarinat, videot ja laulut.

Oikean alakulman
suurennuslasia 
klikkaamalla näet 
millaisia nostoja 
voit tehdä kuvasta. 

5.-6. luokalla laulun 
sijaan tästä löytyy 
rentouttavaa 
taustamusiikkia, jota voi 
laittaa soimaan esim. 
laskemisen taustalle.



Klikkaamalla tämän 
jälkeen kuvasta mitä 
tahansa  
suurennuslasia saat 
kuvan osan lähempään 
tarkasteluun.



Kysymysmerkin takaa avautuu 
kuvaan liittyviä 
keskustelukysymyksiä. 
Kysymysmerkki löytyy myös 
aloitusaukeaman tarinan ja 
videon yhteydestä.

Nuolesta pääsee 
siirtymään suoraan 
seuraavaan kuvanostoon. 

Ruksista lähikuva 
sulkeutuu ja näkymä 
palautuu aloituskuvaan.



Laulut voi kuunnella, ja niitä voi 
laulaa myös mukana joko 
alkuperäisen laulun päälle tai 
instrumetaalitaustan kanssa.  
Karaokeversiossa sanat 
näkyvät ruudulla.



Oppituntiluvut



Vasemman reunan sivupalkista löydät kaiken 
oppituntiin liittyvän materiaalin.

Opetusvinkit-
välilehden takaa 
löydät kyseisen 
luvun Opettajan 
oppaan sivut.

Monisteet-välilehden takaa 
löydät kyseisen luvun eriyttävät 
monisteet. Millin antenninuppien 
määrä kertoo monisteen tason.

OPETUS
- Opetusanimaation avulla 
voidaan käydä havainnollisesti 
läpi tunnin opiskeltava asia. 

- Harjoitukset tutustuttavat 
tunnin tehtävätyyppeihin ja 
mahdollistavat asian harjoittelun 
yhdessä.

- Oppituntiaukeamilta Video-
kohdasta löytyy toiminnallisia 
videovinkkejä ja 
demonstraatioita. Jos luvussa 
on peli, tästä avautuu videoitu 
peliohje.

Milli: molemmat 
oppituntiaukeamat

OMA Milli: molemmat 
oppituntiaukeamat



Joillakin sivuilla näkyy liikkuva 
Heino-pöllö. Hahmoa klikkaamalla 
löydät toiminnallisen harjoituksen tai 
hauskan yhteisöllisen lisätehtävän.



Iloisia 
hetkiä 

digiopetus-
materiaalin 

parissa!
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