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Tutkin ja toimin ympäristössäni: Junisaurus 

tutustuu robotteihin 

Hienoa, olet löytänyt Junisaurus-videokokonaisuuteen sisältyvän oppimistehtävän! Materiaalin 

tarkoitus on tukea videon aihepiirin käsittelyä tutkivan toiminnan kautta omassa lapsiryhmässä. 

Oppimistehtävään liittyvän videon löydät Juniversityn YouTube-kanavalta otsikon mukaisella 

nimellä. Suora linkki videoon: https://youtu.be/vqEKfu-hVO4 

Aktivointi aiheeseen: Ohjelmointi ja robottitanssi 

Pohtikaa yhdessä ennen videon katsomista, mitä ohjelmointi on. Kerätkää ensin lasten 

ajatuksia ohjelmoinnista ja sen jälkeen voitte tiivistetysti kertoa ohjelmointi tarkoittaa. Vastaus 

voi esimerkiksi olla seuraava: Ohjelmointi on ikään kuin puhetta jollekin laitteelle (vaikkapa 

robotille tai tietokoneelle). Laitteelle annetaan peräkkäin olevia käskyjä sen ymmärtämällä 

kielellä. Kun laite ymmärtää käskyn, se tottelee. 

Harjoitelkaa sitten ohjelmointia robottitanssin avulla. Aikuinen toimii aluksi robottitanssin 

ohjelmoijana ja lapset robotteina. Robottitanssi rakentuu neljästä erilaisesta käskystä, jotka 

sovitaan ensin yhdessä. Lapset saavat keksiä liikkeet (esimerkiksi: nosta molemmat kädet 

ilmaan, laske kädet alas, pyöri kerran ympäri, lopeta liike). Keksittyjen liikkeiden on oltava hyvin 

selkeitä ja yksinkertaisia, sillä robotit ymmärtävät vain selkeitä ohjeita. Kun kaikki 4 käskyä on 

päätetty, aloitetaan tanssi. Muistavatko kaikki mitkä käskyt tanssiin kuului? Aikuinen voi kerrata 

liikkeet sanallisesti tanssin aikana. 

Vinkki: tulostakaa liikkeistä laminoituja kuvakortteja, joista ohjelman voi muodostaa seinälle! 

Tällöin päästään paremmin kiinni itse ohjelmointiin: koko käskyjono kirjoitetaan ensin valmiiksi, 

ja vasta sitten robotti suorittaa käskyt annetussa järjestyksessä. 

Tehtävä videon jälkeen: Kestävä kehitys 

Pohtikaa ryhmässä kestävää kehitystä: olette varmaan joskus kuulleet sanaparin ”kestävä 

kehitys”? Se tarkoittaa muun muassa sitä, että luonnonvaroja ei haaskata, ja kierrätetään 

mahdollisimman tarkasti kaikki materiaali. Tällä hetkellä robotit sisältävät paljon muovia, koska 

se on kätevä materiaali robottien rakentamiseen. Voisivatko robotit tulevaisuudessa olla 

rakennettu jostakin muusta helpommin kierrätettävästä materiaalista, esimerkiksi puusta?  
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Suunnitelkaa pienryhmissä oma robotti, ja askarrelkaa se pahvista. Kuvitellaan, että pahvi on 

puuta (oikeastaanhan pahvi on tehty puusta). Miettikää, mihin teidän tekemäänne robottia 

käytetään, ja miten sen kanssa voidaan puhua tai muuten olla vuorovaikutuksessa. Esitelkää 

robotit muille ryhmäläisille ja kertokaa niistä. 

Tutkijan terveiset 

Robottien suunnittelu on hyvin luovaa työtä. Mielestäni lapset ovat todella hyviä robottien 

suunnittelijoita, koska lapset ovat niin luovia. Kannustan kaikkia piirtämään tai maalaamaan 

kuvia roboteista, ja käyttämään paljon mielikuvitusta. Millaisia robotteja tulevaisuudessa voisi 

olla? – Aino Ahtinen. 
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