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Micro:bit Kivi-Paperi-Sakset            

Pythonilla 

KOHDERYHMÄ: Yläkoulu, toinen aste. Myös nuoremmat, joilta löytyy ohjelmoin-
tikokemusta. 

KESTO: 75-90 min 

TARVIKKEET: Micro:bit, tietokone sekä selaimessa toimiva Micro:bitin Python-
editori: https://microbit.org/fi/code/ 

Aiemmassa työohjeessa tehdään vastaava ohjelma Micro:bitin lohko-ohjelmoin-

nilla. Tässä työohjeessa koodataan sama ohjelma Pythonilla. Työohje sopii niille, 

jotka kaipaavat lisähaastetta lohko-ohjelmoinnin tilalle tai tuntevat entuudestaan jo 

hieman lausekielisen ohjelmoinnin perusteita.  

Ohjelman voi halutessaan ladata valmiiksi Micro:bitteihin, jotta pelin toimintaa voi 

kokeilla ennen koodausta. (Koodia ei saa siirrettyä Micro:bitistä takaisin koneelle.) 

Taustaa Pythonista* 

Python on yksi suosituimmista ohjelmointikielistä sekä lisäksi helppo oppia. Pytho-

nin kielioppi on johdonmukainen ja tarjoaa runsaasti valmiita työkaluja monien käy-

tännön ohjelmointiongelmien ratkaisemiseen nopeasti ja vähällä kirjoittamisella. 

Kieli toimii parhaiten erilaisten sovellusten luomiseen niin puhelimeen kuin tietoko-

neellekin.  

Huomaa, että ohjelmoinnissa syntaksi on tärkeä ja pienikin virhe estää ohjelman 

oikean toiminnan! Aloittelijalle yksi Pythonin yllätyspaikka voi olla se, että valinta-

rakenteessa ja toistorakenteessa sisennys pitää olla tarkasti oikea tai muuten oh-

jelma ei toimi. 

*Lähteet: http://www.creativeindustries.fi/parhaat-ohjelmointikielet-2019/, 

https://peda.net/p/kari.harjula/python 

  

https://microbit.org/fi/code/
http://www.creativeindustries.fi/parhaat-ohjelmointikielet-2019/
https://peda.net/p/kari.harjula/python
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Python-koodikielen komentoja Micro:bitille 

Micro:bitin toiminnot tarvitsevat tietynlaiset käskyt, jotka ovat alla listattuna.  

Koodin alkuun aina: from microbit import*  

Lisäksi tässä tarvitaan koodin alkuun: import random  

Ikuinen silmukka:  while True:  

Tekstiä näytöllä:  display.scroll(’teksti’)  

Kuva näytöllä:  display.show(kuvan nimi)  

Näytön tyhjennys:  display.clear()  

Tauko (ms):  sleep(100)  

Napin painaminen (A):  button_a.is_pressed():  

Ravistus:   accelerometer.was_gesture(”shake”):  

Satunnaisluvun valinta:  random.randint(0, 10)  (esim valinta 0-10) 

Vertailu, on sama:  luku == 0  

Jos:   if  esim. if luku == 0:  

display…  

Jos… muuten:  if  elif  

 

Esimerkki kuvan luomisesta 

 

Esimerkki kuvan käytöstä osana muuta ohjelmaa 
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Tehtävänanto 

Ohjelmoi micro:bitille Kivi-Paperi-Sakset -peli. Kun Micro:bitia ravistetaan, jokin ku-

vista (kivi, paperi tai sakset) ilmestyy näytölle. Kun painetaan painiketta A, näyttö 

tyhjenee. Tämän jälkeen voidaan taas pelata uusi kierros ravistaen. 

Johdatteleva pohdintakysymys 

Miten koodissa voitaisiin valita, mikä kuva tulee näkyviin?  

- Annetaan kuville arvot (esim. 0, 1 ja 2) ja arvotaan satunnaisesti, joku näistä 

luvuista.  

- Näytetään kyseinen kuva, jota arvottu luku vastaa.  

Työvaiheet 

Avaa micro:bitin Python-editori https://microbit.org/fi/code/. Luo ensin kuvat kivelle, 

paperille ja saksille. Kun micro:bittiä ravistaa, koodi arpoo luvun 0, 1 tai 2. Käytä 

vertailua == määrittääksesi, mikä kuva näytetään. Siis esim. Jos luku == 0, näyte-

tään kivi. Voit lisätä komennon: Jos painiketta A painetaan, näyttö tyhjennetään. 

 

Pseudokoodi ohjelmoinnin avuksi 

Alustetaan micro:bitin käyttö 
Alustetaan randint() funktio 
 
Luodaan kuva kivelle 
Luodaan kuva paperille 
Luodaan kuva saksille 
 
Ikuisesti: 

Jos ravistetaan: 
arvotaan muuttujalle satunnainen luku 0-2  
Jos luku on 0:  

Näytetään kivi  
Jos luku on 1:  

Näytetään paperi  
Jos luku on 2:  

Näytetään sakset  
Kun painetaan painiketta A:  

Tyhjennetään näyttö 
 

https://microbit.org/fi/code/
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Malliratkaisu 

 

Vinkki: Jos tehtävä tuntuu oppilaista haastavalta, voi heille jakaa malliratkaisun 

koodin palasina, joiden järjestys on sekoitettu. 

Kun ohjelmointiosuus on valmis, voi koodin ladata Micro:bitille. Ottakaa kisa luo-

kan kesken, kenen Micro:bit voittaa! 


