
 

Sarjan viidennessä paketissa tutustutaan tekniseen suunnitteluun. Insinööri on henkilö, joka 

suunnittelee ja rakentaa tuotteita, järjestelmiä tai rakenteita. Ne voivat olla rakennuksia, koneita ja 

teitä sekä ympäristöä säästäviä muutoksia koteihin. 

Sinusta tulee tämän viikon insinööri! Tehtäväsi on suunnitella ja rakentaa oma virtuaalinen helikopteri, 

rakentaa sillan pienoismalli ja mennä retkelle etsimään teknisen suunnittelun taidonnäytteitä! 

 

 

 

 
 

LUMA-etäkoulu, osa 5 
Tekninen suunnittelu! 

 

 

 
Tämän viikon tehtävä – Luo omia teknisiä leluja 

 
 

 
Johdanto 

 
Tässä projektissa opit koodaamaan omia 

teknisiä leluja. Voit suunnitella ensin 

aurinkolasit ja sitten helikopterin! 

Tarvittavat välineet 
 

Tietokone, joka on yhteensopiva Scratch- ja 

Scratch 3 -ohjelmien kanssa (joko verkossa 

tai laitteessa). 

 
Opittavat asiat 

 
Tässä tehtävässä opit animoimaan hahmoja, 

vastaamaan näppäimistön syötteisiin ja 

ymmärtämään, miten lähetykset toimivat. 

Siirry tehtävään tästä. 

http://rpf.io/scratchon
http://rpf.io/scratchon
http://rpf.io/scratchoff
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/tech-toys


Tämän viikon bonustehtävä – Rakenna oma silta! 

Sillan määritelmä: rakenne, jonka avulla 

tie, reitti tai rautatie johdetaan joen, tien tai muun 

esteen yli. Tuleeko mieleesi mitään kuuluisia 

siltoja? 

Tässä esimerkkejä: 

   

Tämän viikon kilpailussa suunnitellaan ja rakennetaan oma silta! Siltoja voi tehdä kaikista ympäri kotoa 

löytyvistä materiaaleista, kuten kierrätyspahvista, säilytysastioista, pulloista ja askartelumateriaaleista. 

Rakenna silta kahden tuolin tai kahden pöydän väliin. Sillan vaatimukset: 

Tee malleistasi mahdollisimman luovia ja värikkäitä! Voit jäljitellä kuuluisissa silloissa olevia osia tai 
muotoja 

ja/tai muuttaa niitä. 

Pyydä vanhempaasi tai huoltajaasi siirtämään kuvia STEM-luomuksistasi Twitteriin, LinkedIniin tai 
Facebookiin hashtageilla #LUMAetäkoulu ja #ExperienceCGI. Muista merkitä meidät julkaisuun! 

 

Kestää 0,5 kg:n painon 
 

Vähintään 1 m:n pituinen 
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Tehtävässä etsitään niin monta teknisen suunnittelun 

taidonnäytettä kuin päivittäisen liikunnan aikana on 

mahdollista. Jäljempänä olevassa listassa on lueteltu 

monenlaisia teknisen suunnittelun taitoja, joita saatat 

kohdata kävelylläsi. Löydätkö itse lisää? Käytä 

apunasi tätä teknisen suunnittelun taitojen luetteloa. 

Merkitse muistiin jokainen teknisen suunnittelun 

taito, kunkin havaitsemasi taidon lukumäärä ja 

sellaiset taidot, joita ei ole listassa! Tavanomaisia 

teknisen suunnittelun taidonnäytteitä ovat tiet, sillat ja 

rakennukset. Löydätkö itse lisää? Käytä 

mielikuvitustasi ja ajattele, kuinka tärkeitä teknisen 

suunnittelun taidot ovat yhteiskunnassamme! 

Siirry tämän tehtävän tarkistuslistaan. 

Muista, että sinulla on aina oltava vanhempi tai 

huoltaja mukana ja että sinun on katsottava 

molempiin suuntiin, ennen kuin ylität tien. Muista 

pitää etäisyyttä muihin ihmisiin ja välttää 

ihmisjoukkoja viranomaisten ohjeiden 

mukaisesti. 

Muista noudattaa viranomaisten neuvoja aina, 

kun poistut kotoa suorittamaan tehtävää. 

 
 

 
Jos haluat STEM-tehtäviin liittyvää lisätietoa tai lisätukea ollessasi etätyössä, lähetä sähköpostia osoitteeseen enquiry.uk@cgi.com © CGI IT UK Limited 2020 

 
Ohjelman aineistot on saatu Raspberry Pi -organisaation kautta. Ohjelma käyttää Scratch 3:a. Aineistojen käyttö tässä ohjelmassa on Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International 

Public License -lisenssin alaista. Käytä aineistoja lisenssin mukaisesti. Lisenssin kopio on saatavilla tästä. Paketin aineistot jaetaan sinulle ”sellaisenaan” ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria 

takuita tai ehtoja. CGI ei ota vastuuta vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet tai johtuvat aineistojen käytöstä tässä ohjelmassa. 

Kiitos, että luit tämän huomautuksen. Toivomme, että STEM-kotiohjelma tuottaa lapsillesi paljon iloa. 

Tämän viikon aktiivinen tehtävä – Suuri teknisen suunnittelun 
taidonnäytteiden etsintä! 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_CGI-5FUKNEWS&d=DwMF-g&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=jPbsZkT_GrB1qp1_jrIPqjlA-OUn1es2nGouDo9Rwcg&m=2juxp2vXMYv2KP2nVRlu7kvj3-TIflmtPmwvOC2Erpo&s=DQCijmEFPYohZrMwunWWmC_V7gJXkvN52moFd1JDueA&e
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_CGI.UK_&d=DwMF-g&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=jPbsZkT_GrB1qp1_jrIPqjlA-OUn1es2nGouDo9Rwcg&m=2juxp2vXMYv2KP2nVRlu7kvj3-TIflmtPmwvOC2Erpo&s=JY9g-yxyTFjAUMPdfq9QfHGw4B2qV_yFvePnIoxCPww&e
https://www.cgi.fi/sites/default/files/2020-09/stem-from-home-pack-5_engineering-fact-sheet.pdf
https://www.cgi.fi/sites/default/files/2020-09/stem-from-home-pack-5_engineering-fact-sheet.pdf
https://www.cgi.fi/sites/default/files/2020-09/stem-from-home-pack-5_big-engineering-hunt-checklist.pdf
mailto:enquiry.uk@cgi.com
https://www.raspberrypi.org/about/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
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