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Ohje

• Muodostakaa n. 3-4 hengen ryhmä

• Vähintään yhdellä ryhmästä tulee olla älylaite käytössä

• Nettiyhteys ja kuvaamisen/videoinnin mahdollisuus pitää olla

• Nettiä saa käyttää määrättömästi

• Koko ryhmän pitää pysyä kokoajan yhdessä

• Rata vaatii luovia ja hullujakin ratkaisuja

• Pyrkikää suorittamaan tehtävät huolellisesti

• Nopeimmin radan suorittanut ryhmä on voittaja.

• Palauta tehtävälaput pelinjohtajalle.



Lähtöajatus

• Suunnittele ”rata”, jossa vihje seuraavalle vihjeelle. TAI

• Tehtäväpainotteiset vihjeet tarkistutetaan ”pelinohtajalla” → seuraava 
vihje (ns.viuhkasuunnistus) → helpompi!

• TAI yhdistelmä molemmista yllämainituista tavoista

• Ensimmäinen tehtävä kannattaa olla sellainen, joka vie aikaa →
hajaannuttaa ryhmiä ja race lähtee porrastumaan….

• → joka toinen tai kolmas tehtävä voisi olla nopeasti tarkistettavissa

• Ei montaa esim videointia tai esitystä

• Mukaan myös tehtävä/tehtäviä, joissa liikuntataidot tärkeitä



Ota huomioon

• Mieti, haluatko yhdistää useampia oppiaineita. 

• Mikä on racen tarkoitus? (kokeeseen kertaaminen, luokkahengen parantaminen, 
ryhmäyttäminen jne)

• Mieti, mille ryhmälle rata soveltuu

• Pyri ottamaan erilaiset oppijat huomioon (ota se huomioon myös tehtäviä laatiessasi)

• Saadaan ”ei liikunnallisia” oppilaita osallistumaan aktiivisesti mukaan liikunnalliseen 
toimintaan

• Saadaan oppimiseen ”nihkeästi suhtautuvat” osallistumaan oppimistehtävävään 
aktiivisemmin, kun mukana on liikunta (ym muut ilmaisumuodot)

• Yhteistyö

• Ei vaadi kohtuuttomia valmisteluja, mutta vähän pitää suunnitella, jotta rata toimii

• Viuhkasuunnistusmuodossa open on helppo kontrolloida oppilaiden edistymistä



Mistä tehtäviä? Millaisia tehtäviä?

• Tehtävät oltava nopeasti tarkistettavissa

• vastattavissa yhdellä sanalla/numerolla

• Aukkotehtävät

• Monivalintatehtävät

• Videot/kuvat/esitykset

• Opeoppaiden ym valmiita monisteita voi käyttää tehtävinä

• Netti apuna

• Vain taivas rajana 



Tehtävätyyppi: Etsi vihje, selvitä 
arvoitus
• Lue vihje ja jätä se samaan paikkaan

Esim. 

• Cilkan tarina ja Sinuhe Egyptiläinen löytyvät täältä

• ”Vanhavaluuttanen” pelailee…

• Maalivahdin paras kaveri

• Huipulla liehuu arvokas kangas

• En jaksanut syödä kaikkea ruokaa, niin…

• Kun kisaaja löytää vihjeen perusteella oikeaan paikkaan, sieltä löytyy 
jatko-ohje/tehtävä jne..



Tehtävätyyppi: Selfie/groupie/video jne
kuvaamalla suoritettavat tehtävät

• Kirjoittakaa maahan viiden Afrikan maan nimet ja ottakaa kuva todisteeksi

• Matematiikan tehtävä, jonka vastaus kirjoitetaan maahan ja kuva todisteeksi

• Kuvatkaa kolme eri pihan kasvia (ei istutettuja)

• Ottakaa kuva puusta, jonka etunimi voisi olla Janne

• Kuvatkaa video, jossa opetatte jonkin heittovälineen heittämistä

• Ottakaa groupie, jossa näkyy myös kolme puuta

• Me ja Ella&kaverit/Bert/Mauno Koivisto…

• Muodostakaa ryhmän jäsenistä Eiffel torni/Vapauden patsas… 

• ja ottakaa siitä kuva



Muita ilmaisumuotoja vastauksien 
antamiseen:

• Laulu/räppi

• Runoesitys

• Kerronta

• Piirtäminen

• Rakennelma…


