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Norssin oppilaslaitteina on käytössä iPadit



TUNI-tunnukset ja tulostaminen

• Myös oppilaat käyttävät tuni-tunnuksia ja O365-palvelua.

• Toistaiseksi toimintatapa on se, että originaali otetaan opiskelijan omalla tunnuksella, kopiot voidaan 
ottaa opettajan/luokan tulostuskortilla. 

• Ipadeilta tulostaminen suoraan ei ole mahdollista, mutta se on tehtävissä mobiilitulostuksena 
lataamalla tiedosto https://webprint.tampere3.fi/ osoitteessa tulostusjonoon.



Kertausta: Sanomapro-tunnukset
www.sanomapro.fi

tuki@sanomapro.fi

oppilasavaimet luokittain (merkitse omasi muistiin!):
1. 5leudon 2. 7tumma 3. 2sijain 4. 8illoin 5. painos6 6. 7rujoja



Sanomapron digikirjat
• Henkilökohtaisten päätelaitteiden myötä on perusteltua ottaa koekäyttöön 

myös digitaalisia oppikirjoja tehtävineen. Tekstit voidaan myös kuunnella.

• Opettaja ja oppilaat toimivat samassa Kampus-ryhmässä (liitymiskoodi). 
Sanomapro tarjoaa koekäyttöön toistaiseksi seuraavia digikirjoja:
• Pisara (ympäristöoppi)
• Ritari (historia)
• Aarre (uskonto)



Luokkien varustus



Lainalaitteet  



Yhteiskäyttölaitteiden
varaaminen 
http://norssi.uta.fi/varaa



Varmista selustasi!

• Koulun verkon kanssa on ollut viime aikoina pulmia. Ensisijainen käytettävä verkko on roam.fi, 
oppilaslaitteilla myös tnk-wlan on mahdollinen. Varustaudu aina myös siihen vaihtoehtoon, että 
verkko ei toimi odotetusti: backup-plan, tulostukset ajoissa yms.

• Oppilastöiden tallentaminen ja jakaminen voi tapahtua monella eri tavalla – osa luokista 
käyttää Teamsia, osa jaettuja kansioita, joissain luokissa käytännettä ei vielä taida edes olla. 

• Lähes kaikissa luokissa on opeteltu tiedostojen jakaminen Airdropilla laitteesta toiselle.

• Selvitä aina ennakkoon, onko laitteissa tarvitsemasi sovellukset. Ellei ole, harkitse olisiko 
homma hoidettavissa nykyisillä sovelluksilla (listan löydät oppilaslaitteiden catalog-kuvakkeen 
alta)? Laitteissa ei ole AppStorea, joten Catalogin ulkopuolisten sovellusten asentaminen 
menee keskitetysti Jannen kautta.



Oppilaiden
henkilökohtaiset
iPadit 
opetuskäytössä



Sovellukset ja verkkopalvelut
Laitteessa on valmiina opiskelussa pääasiallisesti tarvittavat sovellukset.

• Tarvittaessa voit ladata muita opiskelusovelluksia Catalog-nimisestä
sovelluksesta. Oppitunnin alussa ”nopea” sovellusten lataaminen kannattaa unohtaa, asentaminen 
vie palvelimen ruuhkasta johtuen 1 – 15 minuuttia.

• Teams, OneDrive  ja O365-sovellukset

• Qridi

• Bingel

• Ville



Sovellukset

Käyttötar-
koitus

Videoeditointi Musiikki Opetusvideot Animaatiot Yhteisöllinen
tiedonrakennus

eKirjojen
tekeminen

Koodaus Sähköiset 
tehtävät

Tiedostojen 
jakelu

Sovellus iMovie, Clips GarageBand Keynote, Clips, 
iPadin ruudun 

tallennus 
videoksi

Stop Motion, Do
Ink Green Screen, 
Toontastic, Puppet

Pals

Padlet, 
Microsoftin 
sovellukset, 

Pages, 
Keynote…

Book 
Creator tai 

Pages

Scratch Jr. 
LightBot, 
Sphero 

Edu jne.

Teams, 
Forms, Qridi

Teams, 
iCloud, 

OneDrive, 
AirDrop



iPadin peruskäyttö…
1. Ulkoiset ominaisuudet, painikkeet, kaiutin, mikki jne.

2. Oikealta ylhäältä sormella vetämällä ohjauskeskus...lentotila esim. Nopea apu verkko-ongelmiin, AirDropin ominaisuudet 
painamalla bluetooth-merkkiä pitkään.

3. Mistä näkee, että laite on verkossa? Tämä kannattaa tsekata aina ennen kuin laitetta alkaa käyttämään ja mitä tehdään, jos laite
ei ole liittynyt verkkoon?

4. Näytön peilaus

5. Sovelluksen vaihtaminen -> kaksi kertaa kotinappia tai alalaidasta sormella ylöspäin

6. Side by side, kaksi sovellusta vierekkäin. Aukaise Pages. Vedä alalaidasta hitaasti dock näkyviin, pidä Safaria hetki painettuna 
ja raahaa sovellus edellisen viereen näytön oikeaan laitaan. Näin saat kaksi sovellusta yhtä aikaa auki. Kätevä tiedonhakuun 
jne.. Sulkeminen raahaamalla musta palkki reunaan.

7. Asetukset -> taustakuvan vaihtaminen jne laiteen personointi..

8. Asetukset – yleiset, näppäimistö, ota sanelu käyttöön. Voit sanella tekstiä laitteelle.



Pidetään hyvä huoli laitteista!

1. Pidä alusta saakka hyvä huoli lainalaitteestasi, sen arvo on noin 500€!

2. Miten laitteen laturia käsitellään, miten johto irrotetaan iPadista / laturista?

3. Miten laitteen kuorissa olevia irto-osia käsitellään?

4. Miten kuljen padin kanssa? Entä miten kuljetan sen kotiin?

5. Mitä teet, jos syötit laitteelle väärän pääsykoodin?

6. Mitä teet, jos laite ei yhdistä verkkoon?

7. Mitä teet, jos laite on hukassa?

8. Mitä teet, jos laite tippuu vahingossa?



Rohkeasti kokeilemaan!



Vinkkejä ja hyväksi havaittuja 
palveluita



Bingel

• Bingel on Sanoman pelillinen oppimisympäristö, jossa on 

harjoituksia eri oppiaineisiin.

• Palvelua voi käyttää myös oppimisanalytiikan työkaluna.

• Oppilas kirjautuu aivan kuten opettajakin SanomaProhon (sanomapro.fi), 

valitsee toimialueeksi Norssit, kirjoittaa tunnuksensa ja salasanan. Sitten oikealta ylhäältä 

aineistoista valitaan Bingel.



Kahoot!

https://getkahoot.com/ www.kahoot.it



QR-koodit & linkkien lyhentäminen

https://fi.qr-code-generator.com/
https://www.qr-koodit.fi/generaattori

https://tinyurl.com/
https://bitly.com/
https://urly.fi/



ActionTrack mobiilisuunnistuspeli



Qridi (keskeinen TVT-työkalu luokissa)

https://qridi.fi/



ViLLE

https://ville.cs.utu.fi/faq/faq_fi.html



Microsoft forms (O365)

• Helposti toteutettavia sähköisiä testejä

• Automaattinen pisteytys

• Vastaaminen mobiilisti – helppo avata koe QR-koodin avulla luokassa

• Esimerkki Ympän koe



Padlet

www.padlet.com

http://padlet.com/MikkoH/iau0w1crdugf



Ohjelmointi?

• www.code.org

eNorssin ohjelmointipolku



Vinkkivideot



Videotutoriaalien avulla helposti alkuun!

https://youtu.be/teGD89hl_nQ

https://youtu.be/UfvNRgBWQYQ

https://youtu.be/_Au56M0AdLk

https://youtu.be/UreAcC-0Qms

https://youtu.be/15vd1u-gKLg


