LUMA-etäkoulu, osa 7
Viestintä
Verkkoviestintä sähköpostitse, erilaisilla sovelluksilla ja sosiaalisessa
mediassa on nykyään olennainen osa arkipäiväämme. Näin voimme
jakaa kuvia, tietoa ja uutisia ystäville ja perheenjäsenille. Verkossa
viestiminen on edistänyt elämäämme ja helpottanut paljon yhteydenpitoa
ihmisiin, mutta on tärkeää varmistaa, että viestimme turvallisella ja
vastuullisella tavalla.
Tällä viikolla opit viestimään turvallisesti verkossa hauskan Spoofy-pelin
avulla. Lisäksi opit ymmärtämään ja kirjoittamaan morseaakkosia ja
testaamaan viestintätaitojasi pelaamalla LUMA ”Kuka minä olen?” -peliä.

Tämän viikon tehtävä – Aloita Spoofy-pelin pelaaminen!
Yleistä
CGI on kehittänyt Spoofy-pelin, joka opettaa
sinut hauskasti toimimaan turvallisesti verkossa.
Kilpi, joka suojaa maailmaa kyberhyökkäyksiltä
on rikkoutunut! Saisitko sinä autettua asukkaita
heidän kyberpulmissaan ja etsittyä maailmaan
kadonneet kyberkoneen osat?

Spoofy on ilmainen mobiilipeli, jossa
seikkaillaan tutuissa ympäristöissä ratkoen
erilaisia kyberpulmia. Spoofy on saatavilla
Android- ja iOs-laitteille sovelluskaupoista.

Sinustako arjen
kybersankari?

Tämän viikon peli – LUMA ”Kuka minä olen?”
Tämä peli opettaa lapsille LUMA-taitoja ja niillä
avautuvia työmahdollisuuksia!
Pelaajien on arvattava STEM-työrooli esittämällä
enintään 20 kysymystä, joihin voi vastata vain ”kyllä”
tai ”ei”!
Tehokas viestintä on tärkeää tässä pelissä, jotta
voit arvata LUMA-työn 20 kysymyksen avulla.
Pelissä on 24 työroolia, jotka kattavat kaikki STEMtaidot. Voit vapaasti keksiä niitä itse lisää!
Siirry tämän tehtävän mallipohjaan.

Opi kaikki morseaakkosten historiasta, käytöstä
ja kirjoittamisesta!

Tarvittavat välineet

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

Tietokone, jolla voi käyttää internetiä ja Microsoft
Word -ohjelmaa.

Tarvittavat välineet
Opit morseaakkosten historiaa ja käyttötarkoituksia sekä
tulkitsemaan ja kirjoittamaan morseaakkosia itse.
Siirry tämän tehtävän mallipohjaan.

Jos haluat STEM-tehtäviin liittyvää lisätietoa tai lisätukea ollessasi etätyössä, lähetä sähköpostia osoitteeseen viestinta.fi@cgi.com

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.

