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sisältö

• esitystekniikan käyttö luokassa ja kannettava 
tietokone

• iPad opetuskäytössä



Virtuaalinen dataprojektori

• Toimii kuvan näyttäjänä sekä 
äänenten vahvistimena.

• Valitse haluamasi kuvanlähde 
kaukosäätimen SEARCH 
-näppäimellä:



virtuaaliprojektorin käyttö tietokoneen näytön ohjauksessa

• Käynnistettyäsi tietokoneen valitse 
työpöydältä Easy Interactive-ohjelma.

• Näytön reunaan avautuu 
työkalupalkki, josta saat avuksesi eri 
työkaluja virtuaalikynällä 
käytetettäväksi.

• Työkalupalkin yläreunasta voit valita 
teetko lisäyksiä kynällä tietokoneen 
kuvaan vai tyhjään sivupohjaan.

• Laatimasi taulukuvat voi tallentaa 
muistiin.



dokumenttikamera

• Toimii kuvanheijastajana tai 
kamerana, jolla voit tallentaa 
näkymiä joko 
dokumenttikameran muistiin tai 
tietokoneelle.

• Näkyy dataprojektin RGB 1 
-kohdassa (Valinta helpointa 
kaukosäätimen SEARCH 
-näppäimen avulla)



AppleTV: n ja dokumenttikameran 
käyttö

• Dataprojektoriin on kytketty a) 
AppleTV (näkyy kohdassa HDMI) 
ja b) dokumenttikamera (näkyy 
kohdassa RGB 1). 
Dokumenttikameran kautta näkyy 
myös kannettavan tietokoneen 
kuva.

• Äänet kuuluvat siitä laitteesta, 
jonka kuva näkyy. (Pl. voit 
kuunnella tietokoneen ääntä ja 
katsoa dokumenttikameran kuvaa.



AppleTV
• Toimii pääasiassa iPad 

-vastaanottimena. 

• Päävalikosta on katsottavissa myös 
esim. YouTube.

• iPadin yhdistäminen AppleTV :n 
kautta: 1) Kytke virta päälle 
kaiuttimiin (Toimii myös AppleTV: n 
virtakytkimenä muissa paitsi oph: n 
viereisessä Marian luokassa. 2) 
Tarvittaessa paina dataprojektorin 
kaukosäätimestä SEARCH -näppäintä 
valitaksesi haluamasi kuvanlähde. 



Ohjelmien käyttö tietokoneella

• Tietokoneen sisältöä (CD, DVD 
ja muistitikku) on helpoin 
tarkastella työpöydän 
alareunassa olevan 
resurssienhallintakuvakkeen 
avulla



ohjelmien käyttö 

• Officen -perusohjelmat: 

• Word: tekstinkäsittely (vastaavana iPadillä Pages)

• Powerpoint: esitysgrafiikka eli diashow (iPadillä 
Keynote)

• Excel: taulukkolaskenta (iPadillä Numbers) 



Mac vs. PC

• PC - yleensä Windows käyttöjärjestelmä

• Mac (iPad jne...) OS -käyttöjärjestelmä

• Suurin ero on Flash -toimimattomuus Mac 
-maailmassa. (Poistuva ongelma.) PC 
-virheilmoitusten määrä taas pienempi Mac 
-maailmassa.



iPad
• Ohjelmien hankinta Apps store 

(sis. n. 600 000 apps):

• ohjelma = app

• Lataamiseen tarvitaan salasana

• Salasanan hallinta tarkkaa, koska 
sillä voi halutessaan tyhjentää 
kaikki iPadit.

• Ohjelman asennus tapahtuu 
valitsemalla app: n vierestä kohdan 
ASENNA, ILMAINEN tai HINTA. 



iPad -käytön ohjeita

• Ks. käyttöohje (löytyy iBooks 
-appsistä) sekä IlonaIT: n 
lehtinen

• muita vinkkejä googlen 
hakusanalla: sormeilua



iPad -käytön aloitus
• App -käynnistys: Napauta sormella.

• Paluu: Paina KOTI -näppäintä.

• Painamalla KOTI -näppäintä kahdesti saat 
auki alavalikon, josta voit valita jo auki 
olevat ohjelmat. 

• Ohjelmien sulkeminen: 1)Paina kahdesti 
KOTI -näppäintä. 2) Paina avautuneesta 
alavalikosta kuvaketta pitkään, kunnes sen 
yläreunaan tulee miinusmerkki. Siitä 
painamalla voit sulkea ohjelman.

• Huom! Älä poista ohjelmia mustasta rastista.

• Vaadi oppilaita sulkemaan ohjelmat, kun he 
palauttavat iPadit.



iPad -ohjelmien välillä liikkuminen

• iPad tunnistaa kosketusnäytön 
avulla sitä koskettavan 
sormimäärän. 

• Näyttöä voi zoomata 
pinsettieleellä.

• Ohjelmien välillä voi liikkua:1) 
Neljällä sormella nostaen saa 
alapalkien esiin. 2) Neljällä 
sormella sivuttain pyyhkäisten 
saa liikuttua auki olevien 
ohjelmien välillä.



iPadillä kuvaaminen
• Valitse kamera.

• Voit valita 1) etu- tai takakameran 
2) digi- tai videokameran

• Kuvan ottaminen tapahtuu 
painamalla KAMERA -kuvaketta.

• Tarkennus tapahtuu napauttamalla 
kuvan tarkennuskohtaa.

• Voit ottaa kuvan iPad näytöltä 
painamalla yhtäaikaa KOTI -ja 
VIRTANÄPPÄINTÄ 1) 2)



iPad kuvien katselu
• Joko KUVAT -appsillä tai 

valitsemalla KAMERA -appsistä 
kameranrulla -kuvakkeen 
(vasen alakulma)

• Voit muokata kuvaa tai lähettää 
sen esim. sähköpostiisi 
yläreunan kuvakkeiden avulla



Aloitukseen soveltuvia appsejä
• Popplet: ajatuskartta (tallennus 

lähettämällä opelle sähköpostina)

• Puppet pals (Tallennus kuvavirtaan 
valmiina animaationa. Sieltä voidaan 
tallentaa Dropboxiin)

• Pages: Tarina tai juliste, johon lisätään 
kuva.

• Paper by 53: Piirto tai kuvakirjan 
taustan teko Book Creator -ohjelmalle.

• Book Creator: Oman kirjan teko. sis. 
kuvia, tekstiä, videokuvaa jne. Voit piirtää 
omat taustat Paper 53 -ohjelmalla.



Mieti projekti

• Aika tunteja - muutama päivä

• aihe?

• käytettävät appsit

• Kuinka jatketaan töitä seuraavalla kerralla? 
(tallennus vai laputus -menetelmä)

• töiden läpikäynti



Dropbox (ks. video: www.dropbox.com)

• Pilvipalvelu eli tieto tallentaan 
Internetin avulla jonnekin ? 
sijaitsevaan tietokoneen kiintolevylle.

• Tietoturvaongelma! 

• Pääasiallinen tallennustapa jatkossa

• Puppet pals ym. animaatiot ok, mutta 
oppilaskuvat ei.

• Koulullemme luotu omat tunnukset: 

• hyöty vs. haitta? On saavutettavissa 
kaikkialta eli myös oppilaiden 
kotikoneilta.

http://www.dropbox.com
http://www.dropbox.com


Dropbox -ohje
• Voit katsoa linkistä ohjeet:

• Dropboxiin kirjautumiseksi (koulun iPadit on jo 
kirjattu)

• Kuvan/ tiedoston viemiseksi Dropboxiin.

• Kuvan/ tiedoston tuomiseen Dropboxista iPadiin/ 
tietokoneeseen.

• (Youtube -linkki poistettu nettimateriaalista, sori)

• Avaa linkki painamalla sitä (alleviivattu rivi) ja valitsemalla AVAA:



AJATUKSIA TULEVASTA



Bring your own device

• Tuleva ajattelutapa. Nyt jo 
pohditaan mahdollisuuksia 
kannustamiseen.

• Etuna koneen tuntemus sekä 
ylläpidon poistuminen.

• Vastuut/ vakuutukset?



oppimisen ohjautumisen siirtyminen 
luokan edestä luokan sisälle

• Kokeiluja, yritystä ja erehdystä:

• Oppilaiden töiden ja keksintöjen 
esittäminen välittömästi muille 
AppleTV: n avulla:

• 1)Avaa alapalkki 2) Pyyhkäise 
alapalkkia oikealle. 3) Valitse 
AppleTV -kuvake ja siitä 
AppleTV. 

• AppleTV -näyttää siihen viimeksi 
kytketyn iPadin kuvan ja äänen.



Tulevaisuuden askeleita:
Wilma ja ITS -learning

• Wilma keväällä 2013, ITS -learning kokeilu 
maaliskuu - 

• Wilma -tiedonsiirtojärjestelmä: Käyttöliittymä 
Internetin kautta Primukseen/ osaan siitä jaettavista 
tiedoista

• Mahdollistaa helpon ja nopean viestittämisen 
kaikille.



ITS -learning -kokeilu
• oppimisalusta: Opettaja voi koota sähköiseen 

muotoon materiaalia oppilaiden/ kotien 
hyödynnettäväksi: videolinkit, kuvat, tekstit, kokeet, 
kotitehtävät jne.

• tarkkailumahdollisuus kävijöistä ja suorituksista

• koulun yhteinen toimintamuoto - luokkien yhteiset 
projektit

• Lähtökohtana käytön helppous


