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10 VINKKIÄ ETÄOPISKELUUN
1. Herää amulla ajoissa
Kun herää ajoissa, saa päivälle rytmin ja tehtävät tulee tehtyä ajoissa. Herää samoihin aikoihin, kuin
normaalistikin koulupäivinä.

2. Sunnittele päivän työt
Tee suunnitelma siitä, mihin aikaan opiskelet mitäkin oppiainetta. Voit käyttää apuna esim.
lukujärjestystä tai tee paperille tehtävälista ja kun yksi kohta on tehty, viivaa se yli. Näin näet missä
vaiheessa opiskelua olet.

3. Varaa tarvittavat välineet
Tarvittavat välineet tulee olla valmiina tehtäviä aloitettaessa. Etsiminen vie aikaa ja opiskelun
aloittaminen viivästyy.

4. Säilytä koulurytmi
Muista, että etäopiskelu ei ole lomaa. Jos lähdet välillä tekemään muuta, voi opiskelun äärelle
palaaminen olla hankalaa.

5. Tauota opiskelu
Mieti miten opiskelisit koulussa. Varaa omaan päivään myös ”välitunteja” ja piipahda vaikka ulkona
happihyppelyllä. Näin saat lisää vireyttä opiskeluun.

6. Valitse sopiva paikka opiskeluun
Varaa opiskelulle mahdollisimman rauhallinen paikka, jossa pystyt keskittymään opiskeluun.

7. Muista pyytää apua
Opettajalta on aina mahdollista pyytää apua hankaliin ja epäselviin tilanteisiin.

8. Motivoidu
Muista että opiskelet opiskelet itseäsi varten. Jos jää jälkeen opiskelussa, paluu kouluun voi olla
todella kurjaa. Muistuta itseäsi siitä, että mitä nopeammin aloitat, on työtkin nopeammin tehty.

9. Muista säännöllinen ruokailu
Muista pitää kiinni ruokailurytmistä, jotta energiat eivät lopu.

10.Työ ensin, sitten huvi
Muistaa hoitaa kouluhommat ensin, niiden jälkeen jää vielä aikaa viettää vapaa-aikaa.

LISÄKSI: MUISTA TEHDÄ MUKAVIA JUTTUJA JOKA PÄIVÄ. ULKOILE, TEE SITÄ
MISTÄ PIDÄT. KUUNTELE MUSIIKKIA JA RENTOUDU. PIDÄ YHTEYTTÄ
YSTÄVIISI.
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KUVALUKUJÄRJESTYS
- Kuvalukujärjestys auttaa hahmottamaan päivän kulkua ja oppilas pystyy
kuvien avulla jäsentämään omaa opiskeluaan.
- Kuvalukujärjestystä voi tehdä yhdelle tai useammalle päivälle kerrallaan.
Tärkeää on, että oppilas tietää jo aamulla, mitä on päivän aikaan
odotettavissa ja tehtävien aloittaminen helpottuu.
-Kuvalukujärjestys on mahdollista jakaa kahteen osaan, aamu- ja
iltapäivään.
- Kellotauluihin voi piirtää itse viisarit osoittamaan niitä kellonaikoja, joita
normaalistikin koulupäivän aikana koulussa noudatetaan. Myös välitunnit
on hyvä merkitä lukujärjestykseen, jotta tauoista tulee huolehdittua.
Päivärutiinit olisi etäkoulun aikana suotavaa pitää paljon samankaltaisina,
kuin koulupäivinä yleensäkin.
- Oppilas voi halutessaan käyttää myös päivissä tsempparikuvia ja tehdä
niitä vaikka lisääkin halutessaan.
- Kuvat voivat olla sanomalehdestä leikattuja, omia valokuvia, netistä
tulostettuja tai itse piirrettyjä kuvia. Lukujärjestyksen tekeminen
papunetin ( https://kuvatyokalu.papunet.net/#/muokkaa/1267563 )
sivuillakin on näppärä vaihtoehto ja lukujärjestyksen saa tallennettua
esim. tietokoneen työpöydälle. Tässä ohjeessa muutamia kuvia on jo
valmiinakin. Alla olevan kuvalukujärjestyksen voi tehdä leikkaa ja kasaa
periaatteella.
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YHTEISKUNTAOPPI

ÄIDINKIELI

YMPÄRISTÖOPPI
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USKONTO

KUVAAMATAITO

MATEMATIIKKA
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ENGLANTI

YOU CAN DO THIS!

KÄSITYÖ

LIIKUNTA
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MUSIIKKI

VÄLITUNTI
Välitunnille tekemistä tästä linkistä:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/19/mita-tehda-kotona-vinkkeja-koululaisille-ja-vanhemmille

VÄLITUNTI
KUVAMETSÄSTYS

VÄLITUNTI

Tee pieni kävelylenkki

Lisää kuvia oppiaineisiin löytyy esim. pixabaysta, jossa on paljon ilmaisia vapaasti
käytettäviä kuvia. Myös Tampereen kaupungin sivustolta
https://www.tampere.fi/ekstrat/nepsy/pkortit.html löytyy kuvia selkiyttämään ja
helpottamaan arkea.
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TSEMPPIKUVIA:

Sinä olet loistava!

Sinä riität!
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TSEMPPII!!!
TÄSTÄ TULEE
HYVÄ PÄIVÄ!

Olet rohkeampi kuin uskot.
Vahvempi kuin miltä vaikutat
Ja fiksumpi kuin luulet.

Kun innostuu, niin ONNISTUU. JA KUN
ONNISTUU, niin innostuu…
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AAMUPÄIVÄ
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ILTAPÄIVÄ
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Kuvametsästys

Oheisista linkeistä suoraan tulostussivulle:
https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastys-muodot/
https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastys/
https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastys-ulkona/
https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastysta-6-9-luokkalaisille/

VIITOTTU RAKKAUS.FI
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Helpotettu lukujärjestys
Oppiaineista on karsittu pois esim. käsityöt, kuvaamataito ja liikunta.
Oppiaineet menevät numerojärjestyksessä, ei kellonaikojen mukaan.
Joka päivä oppiaineiden järjestys on sama. Tyhjään sarakkeeseen tulee
oppikirjan nimi. Oppikirjaan tulee lisätä myös samalla rivillä oleva
numero. Opettajan tehtävänä olisi kertoa, kuinka monta sivua päivässä
kirjaa opiskellaan. Alla esimerkkikuva. Välitunnit ja ruokailutauko
pidetään sopivassa välissä. Jos intoa riittää, taukoa ei välttämättä
tarvitse pitää.
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KOULU ALKAA KLO 8

JOKA PÄIVÄ
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Allaolevia kellotauluja voi käyttää halutessaan
pelkistetyssä lukujärjestyksessa tai muistilappuina.

(KUVAT:PINTEREST)
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Ajan hahmottamiseen

Kellotaulun ympärille laitettavat “minuutit” helpottamaan ajan
ymmärtämistä.
Minuutteja voi tehostaa eri värein esim. Koulu alkaa 8:00
(KUVAT:PINTEREST)
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(KUVA:PINTEREST)
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Itsearvioinnin rappuset

(KUVA:PINTEREST)
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VINKKEJÄ ARKEEN JA OPISKELUUN LAPSELLE
JA VANHEMMALLE
Netistä löytyy vinkkejä monenmoiseen puuhaan. Alla muutamia sivustoja,
joilla kannattaa piipahtaa.

Viitottu rakkaus
(sivustolle tästä)
Viitottu Rakkaus tarjoaa kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tukimateriaaleja koteihin ja
ammattilaisille.
Materiaalit on suunniteltu tukemaan lasten ja nuorten oppimista, kokonaisvaltaista
hyvinvointia sekä edistämään vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä.

Välkkäritreenit (voimisteluliitto)
(sivustolle tästä)
Välkkäritreenit ovat videosarja eskarilaisille ja alakoululaisille. Haluamme helpottaa ja
liikuttaa arkeasi koronavirustilanteen keskellä. Välkkäritreenit tarjoavat kotona koulua
käyvälle lapselle liikuntahetken ja vanhemmille omaa aikaa työn tekoon. Välkkäritreenit on
pyritty toteuttamaan niin, että yksi tai useampi eskarilainen ja alakoululainen pystyy
viettämään koulupäivän katkaisevan välitunnin yksin tai yhdessä perheen muiden lasten
kanssa.

Lastensuojelun keskusliitto
(sivustolle tästä)
Huoltajan selviytymisopas koronaviruskaranteeniin ja kotiopetukseen.

yle.fi/lastenohjelmat
(sivustolle tästä)
Esimerkiksi Pikku Kakkosen sivuilta löytyy lista sadasta ideasta, jotka voi toteuttaa.
Lastenohjelmia monen ikäisille.

Martat
(sivustolle tästä)
Aikaa olla kotona -sivulle Marttojen vinkkejä koko perheelle ruokaan, käsitöihin ja muuhun
ajanvietteeseen liittyen.

Galaxi
(sivustolle tästä)
Mitä tehdä kotona? Vinkkejä koululaisille ja vanhemmille.
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Leikkipankki
(sivustolle tästä)
Leikkejä ja vinkkejä hauskaan yhdessäoloon kaikenikäisille.

Eka-peli
(sivustolle tästä)
Ekapeli on tietokoneella ja mobiililaitteilla pelattava oppimispeli, joka harjoittaa lukutaidon
perusteita. Ekapelistä on laadittu useita versioita. Pelit on kehitetty Jyväskylän yliopiston ja
Niilo Mäki Instituutin työryhmän toimesta.
Ekapeliä voi käyttää joko rekisteröitynä käyttäjänä tai ilman rekisteröitymistä.
Rekisteröitynä käyttäjänä pelaajien tiedot ja pelitilanteet ovat käytössäsi aina
kirjautuessasi Ekapeliin miltä tahansa laitteelta.

Sanomapro Arttu- sovellus- harjoitustehtäviä
(sivustolle tästä)
Arttu-sovellus herättää oppikirjan sivut henkiin!
Arttu on sovellus, jossa hyödynnetään lisätyn todellisuuden teknologiaa.
Arttu-sovelluksella voi katsoa painettuun kirjaan liittyvät videosisällöt ja äänitteet uudella
tavalla: pääset katsomaan niitä suoraan puhelimellasi, ilman kirjautumista. Sovellus toimii
yleisimmin käytetyissä älypuhelimissa ja tableteissa.

Moka- mera lingua, kielten opiskelua (ladattava sovellus)
(sivustolle tästä)
Uusi kotimainen kieltenopetuspeli, Moka Mera Lingua on yksi niistä lastenpeleistä, joita
voin aivan vilpittömästi suositella ihan jokaiseen perheeseen.
Peli on hauska, järkevä ja turvallinen, eikä se maksa mitään.
Moka Mera Lingua on suunnattu noin 3-7-vuotiaille lapsille. Kieltenopetus tapahtuu
sovelluksella leikkimällä ja hahmojen puhetta kuuntelemalla eli luku- tai kirjoitustaitoa ei
tarvita.
Sovelluksesta löytyvät kielet ovat arabia, englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, suomi
ja venäjä. Näistä voi vapaasti valita haluamansa kombon niin, että toiseksi kieleksi
valitaan lapsen äidinkieli ja toiseksi opittava kieli.

Värinautit
(sivustolle tästä)
Värinauttien nettisivut ovat täynnä pedagogista materiaalia, joka soveltuu eri ikäisille
lapsille, nuorille ja miksei aikuisillekin. Värinauttien materiaali sopii kotiin, kouluun,
kerhoihin ja leireille.
Värinauttien materiaalit ovat ilmaisia, osallistavia, leikkisiä ja monitaiteellisia. Nettisivuilta
löytyy myös eriyttävää sekä selkokielistä materiaalia monenikäiselle.
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Lapsille tekemistä- sivusto
(sivustolle tästä)
Poimi ideoita blogista, hae puuhaa leikkiboxeista tai selaa sivuja ihan sattumanvaraisesti.
Täältä löydät niin perinteisiä leikkejä ja pelejä kuin uudenlaisia aktiviteetteja. Tulossa on
mm. viikoittain vaihtuvia tehtäviä ja yllättäviä kilpailuja.

Heurakan tiede- elämyksiä kotiin
(sivustolle tästä)
Sivusto tiede-elämyksiä janoaville, syntymäuteliaille ja ihan kaikille. Sivustolla erilaisia
Heureka-sisältöjä, joita on mahdollisuus tutkia kotoa käsin.

Lasten Luomus- luontoliitto
(sivustolle tästä)
Täältä löydät erilaisia tehtäviä, kuvastoja ja taustatietoja kasveista, eläimistä ja luonnon
ilmiöistä.

Partio etänä
(sivustolle tästä)
Näitä vinkkejä poimimalla ja Suomen Partiolaisten julkaisemia ideoita jakamalla mahdollistetaan
se, että jokainen lapsi Suomessa löytää järkevää tekemistä harrastusten
ja mahdollisten koulujen kiinniolojen ajaksi. Moni vinkeistä sopii myös niille lapsille ja nuorille, jotka
eivät vielä ole mukana partiossa.

Finna.fi- museot
(sivustolle tästä)
Finna.fi tuo Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikkien saataville.
Pääset selaamaan ja lukemaan verkossa saatavilla olevia aineistoja.
Voit myös mm. uusia lainoja ja tehdä varauksia eri kirjastojen aineistoihin yhdestä ja
samasta paikasta.
Löydät finna.fi:stä samalla haulla kaikille avoimet aineistot, jotka mukana olevat
organisaatiot tarjoavat.

Kulttuurin vuosikello
(sivustolle tästä)
Materiaaleja ja vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi.

Viihdevintiöt- vinkkejä peleihin
(sivustolle tästä)
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Lukulumo
(sivustolle tästä)
Lukulumo on lukemista, äidinkieltä ja monikielisyyttä edistävä työkalu alakouluun.
Lukulumosta löydät suuren valikoiman ääneen luettuja lastenkirjoja, joista monet on luettu
ääneen.
Home access päiväkoti-ikäisille:
Käyttäjänimi: lukulumokoti
Salasana: 987654321
Lukulumo-koulu:
Käyttäjänimi: lukulumokoulu
Salasana: 987654321
Kirjauduttuasi sisään valitse jokin valmiiksi tehdyistä profiileista ja jatka palveluun. Moni
käyttää samoja tunnuksia – ethän siis vaihda profiilien nimiä!

Oppi&ilo
(sivustolle tästä)
Ilmaiset verkkopelit lapsille

Suomenlatu
(sivustolle tästä)
Lähiluonnosta on moneksi - kuntosaliksi, frisbeegolfradaksi tai vaikka talviolympiaareenaksi. Suomen Ladun kolmivuotisessa Perheliikunnan kehittämishankkeessa on
koottu ideoita ja toimintamalleja koko perheen yhteiseen ulkoiluun. Poimi tästä oma
suosikkisi ja lähde liikkumaan.

Family Boost
(sivustolle tästä)
Sivustolta löydät vinkkejä arjen hallintaan ja rutiineihin, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä
myönteiseen vanhemmuuteen.

Mannerheimin lastensuojeluliitto
(sivustolle tästä)
Sivustolta saa tietoa lapsen kehityksestä ja tukea lapsiperheen arkeen myös näin
poikkeustilanteessa. MLL on koonnut koronavirusaiheiset vinkit ja linkit yhteen paikkaan.

ÄLÄ UNOHDA SOSIAALISIA SUHTEITA!
▪

Kavereiden ja sukulaisten näkemiseen WhatsAppin videopuhelu.
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Jos jokin mietityttää

Nuorten Onks tää normaalia -chat
palvelee nyt joka arkipäivä
Nuorten Onks tää normaalia -chatin palveluaikaa laajennetaan koulujen ollessa suljettuna. Aiempien
alkuiltojen lisäksi chat palvelee nyt joka arkipäivä.
Pääsiäiseen asti Onks tää normaalia -chatin tavoittaa maanantaista perjantaihin kello 10–16, ja lisäksi
edelleen myös tavanomaisina aukioloaikoina tiistaista torstaihin kello 16–18.
Chat löytyy osoitteesta https://normaali.fi/siunsote/.
Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille. Nuoret voivat keskustella chatissa luottamuksellisesti ja
nimettömästi Siun soten ammattilaisten kanssa. Lisäksi sivustolla on käytettävissä kysely, jolla voi
milloin vain selvittää, tarvitseeko mielessä pyörivästä asiasta olla huolissaan ja katsoa huoliin liittyviä
videoituja näkökulmia. Nuoret voivat myös varata henkilökohtaisen chat-ajan palvelun kautta.
Sivuilta löytyy nyt uutena myös kaksi korona-aiheista videota, Näin selviät korona-ahdistuksesta ja 10
vinkkiä kotikaranteenista selviämiseen. Videot pääsee katsomaan, kun on täyttänyt huolitestin.
Sivusto materiaaleineen on myös venäjäksi osoitteessa https://normaali.fi/siunsoteru/. Venäjänkielinen
chat toimii aina parittoman viikon tiistaina klo 16–18.

Huolien ja murheiden kanssa ei kannata jäädä yksin!
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Perpe-keskus
Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus tarjoaa perheille
apukeinoja ja tukea arkeen, esimerkiksi keinoja lapsen ohjaamiseen
arjen siirtymätilanteissa tai arkirutiinien jäsentämisessä. Ohjausta ja
neuvontaa on saatavana etäyhteyksin.
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