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CLASSROOMSCREEN - oppitunnin 
struktuuria tukemaan 
 
Näyttö on kuin iso taulu. Tarvittavilla 
työkaluilla saat luotua selkeän rakenteen 
oppitunneille. 

1. Kirjaudu sivustolle: 
https://classroomscreen.com 

2. Valitse Launch now (heti valmis) tai luo 
tunnukset ja kirjaudu. 

 
Työkalut löytyvät sivuston 
alareunasta.  
 
Pienillä selkeillä 
elementeillä voit tukea 
oppilaiden työskentelyä. 
(esim. päivämäärä, kello, 
työskentelytapa ja ohjeet) 
 

 
 
 
 
Ohjeita voi tuoda kuvina 
tai kirjoittaa 
tekstilaatikkoon. 
 
Näytön alareunassa 
onmuitakin kivoja 
työkaluja, joilla saat iloa 
oppitunneille! 
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Google Jamboard  
 
Jamboard on Googlen virtuaalinen valkotaulu, jota voi jakaa 
helposti samalla tavalla kuin muitakin Googlen työkaluja. 
Jamboardiin voi kirjoittaa, piirtää ja lisätä kuvia sekä 
muistilappuja. Jamboardilla voi laatia julistetyyppisiä esitelmiä 
niin yksin kuin yhdessä. Valkotaulua voi hyödyntää Meetissä 
esimerkiksi opetuksessa. 

 
Jamboardia voi käyttää puhelimella, tabletilla 
sekä tietokoneella. Sovellusversio on hieman 
suppeampi versio eikä esim. taustan valinta ole 
käytettävissä.  
Jamboardin perusnäkymä iPadilla. Oikealta 
alareunasta saa luotua uuden tyhjän työtilan. 
 
 
Jamboardin työtilan näkymä. Vasemmalla 
reunassa on käytettävissä olevat työkalut. 
Alimmasta plussasta aukeaa lisää. Oikeasta 
alakulmasta löytyy nuolinäppäimet kumoa tai 
tee uudelleen toimintoihin. 
 
 
 
Valikosta aukeaa lisää työkaluja käyttöön. 
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Spinner Wheel – Onnenpyörä 
https://spinnerwheel.com 

 
Onnenpyörällä saa 
kivaa vaihtelua 
tehtäviin. Spinner 
wheel sivustolla voi 
onnenpyöriä luoda 
useampia ja niitä voi 
pyörittää yhtä aikaa. 
 
 
Onnenpyörä soveltuu 
hyvin sanojen ja 

sanastojen harjoitteluun. Esimerkissä harjoitellaan ajan kertomista ja siihen liittyvää 
sanastoa. Onnenpyörän alla on harmaa laatikko jonne halutut sanat tai luvut kirjoitetaan. 

Oikeasta reunasta ADD, voit lisätä pyörien 
määrää. 
Onnenpyörää voi käyttää: 
- virkkeiden kirjoittamiseen 
- lukujen muodostamiseen 
- laskujärjestyksen harjoitteluun 
- kertotaulun harjoitteluun 

 
Sivustolle voi kirjautua Google-tunnuksilla. Vain kirjautuneena voit tallentaa työsi ja jakaa sen 
oppilaille käyttöön. 
Sivustolta löytyy myös valmiina erilaisia noppia.  
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WORDWALL - luo oppimispelejä helposti verkossa 
Helppo ja vaivaton tapa luoda oppimispelejä. 

1. Kirjaudu sivustolle: https://wordwall.net 
2. Valitse Kirjaudu sisään tai rekisteröidy. Voit rekisteröityä Google-tunnuksilla. 

 
3. Voit luoda pelejä itse (Create Activity) tai käyttää valmiita muiden tekemiä 

(Community). 
4. Valmiita pelejä löytyy paljon. Esimerkiksi englannin 

sanojen harjoitteluun, voit hakea kirjasarjan nimellä 
”Go for it 4” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Pelin jakaminen on oppilaalle helppoa 
valmiin QR-koodin avulla tai jakamalla osoite 
Classroomiin.  
6. https://ryhmarenki.fi/helpot-
nettipelit/ sivustolta löytyy myös valmiita 
linkkejä Wordwall peleihin. 
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LearningApps.org luo oppimispelejä helposti verkossa 
Helppo ja vaivaton tapa luoda oppimispelejä. 

1. Kirjaudu sivustolle: https://learningapps.org 
2. Rekisteröidy sivulle. Login—> Register new account 

 
 

3. Voit luoda pelejä itse Create App kohdasta.  
4. Valitse haluamasi pelipohja, jota haluat käyttää. 
5. Esim. Group-Puzzle sopii käsitteiden/sanojen 

luokitteluun. 
6. Palapelin pohjalle valitaan jokin kuva. Valittavana 

on valmiita kuvia tai voit ladata myös oman. 
7. Listaa luokiteltavat sanat kategorioittain. Topic 1 

on luokka ja Topic 1 Element 1, 2,3 … ovat 
luokkaan kuuluvat sanat. 

8. Tässä on esimerkki sanaluokkien harjoitteluun. 
9. Palapelin yläreunasta valitaan ryhmä, johon kuuluvia sanoja palapelistä valitaan. 

Ryhmää voi aina tarvittaessa vaihtaa. 
10. Pelin jakaminen oppilaille on helppoa valmiin QR-koodin avulla. Toimii kaikilla 

laitteella. 
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SIVUSTOISTA QR-KOODEJA 
 
Tee luokassa eniten käytetyistä nettisivuista QR-koodit. Näin oppilaat 
ohjautuvat automaattisesti oikealle sivulle ja työskentely on helppo 
aloittaa laitteella kuin laitteella. QR-koodien lukemista varten ei tarvita 
enää erillistä sovellusta vaan laitteen oma kamera tunnistaa QR-koodin. 
 

1. Kirjaudu sivustolle qr-koodit.fi tai skannaa tämä QR-kooodi. 
2. Klikkaa kohtaa GENERAATTORI 
3. Valitse QR-koodin tyypiksi URL-osoite 
4. Käy sen jälkeen kopioimassa haluamasi sivun www-osoite tai kirjoita osoite 

kenttään (www.studeo.fi) 
5. Katso samalla myös onko osoitteen alussa http:// vai https:// 
6. Liitä osoite tyhjään kenttään ja valitse osoitteelle oikea alku (http://tai 

https://) jos tämä tulee vahingossa kopina laatikkoon niin pyyhi se pois, sillä 
sitä ei tarvita kahteen kertaan. 

7. Paina luo QR-koodi 
8. Koodi latautuu oikealle 
9. Voit tallentaa QR-koodin valokuviin (paina pitkään kuvan päällä tai tietsikassa 

hiiren oikealla näppäimellä tai voit kopioida koodin suoraan käyttöön 
tallentamatta sitä eli liittää sen suoraan esim. docs-tiedostoon. (copy-paste) tai 
voit ottaa sivusta myös kuvankaappauksen ja koodi tallentuu kuviin 
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