
 

  

  

  

  

Polku pääsiäiseen -teematunti  
  

Opettajan ohjeet  
  

  

  

Tällä tunnilla kuullaan pääsiäiskertomus kuudessa osassa. Jokainen osa löytyy 

QR-koodin takaa ja sisältää kertomuksen ja ohjeet ja mallikuvan toiminnalliselle 

osuudelle, kuvan rakentamiselle tai piirtämiselle. Kertomusvideot löytyvät myös 

valmiina soittolistoina Koulupalvelun nettisivuilta. 

 

Polku pääsiäiseen -tunnin tarkoituksena on kertoa pääsiäisen tapahtumien 

avainkohdista lyhyesti ja yksinkertaisella tavalla. Toiminnallisuuden kautta 

vahvistetaan oppilaiden kykyä hahmottaa kertomuksen tapahtumien järjestystä. 

Lopuksi luokassa voidaan yhdessä keskustella esimerkiksi siitä, mikä osa 

tapahtumista jäi oppilaille erityisesti mieleen, mikä asia puhutteli ja millaisia 

tunteita kertomus herätti. Myös värien merkityksestä, symboliikasta voidaan 

keskustella yhdessä.  

  

Pikaohje:  

1. Valitse toiminnallisen tehtävän muoto: ryhmätehtävä (lattiakuva) vai 

yksilötehtävä (piirretään omaan vihkoon).  

2. Printtaa QR-koodit ja laita ne haluamasi tilan seinille tai muualle näkyville.  

3. Printtaa tarvittaessa valmiit symbolit – pdf-liitteet ja varaa 10 ruskeaa A4-paperia 

TAI vihot ja värikynät.  

4. Tunnin alussa, ohjeista ryhmäsi.  

5. Avatkaa koodit haluamallanne tavalla, kuunnelkaa kertomusosuus ja ohje 

toimintaosuudelle.  

6. Loppukeskustelu.  
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Monta toteutusvaihtoehtoa  

  

Tämän tuntikokonaisuuden toiminta voidaan toteuttaa monella eri tavalla 

esimerkiksi lattiakuvana tai vihkoon piirtäen.   

Huom.! Opettaja valitsee etukäteen toteutustavan ja siihen sopivan QR-

koodisarjan. Koodisarjoja on kaksi. Toisessa on kertomus ja ohjeet + mallikuva 

lattiakuvan rakentamiselle. Toisessa taas kertomus ja ohjeet + mallikuva kuvan 

piirtämiselle vihkoon. 

 

QR-koodit printataan ja kiinnitetään eri puolille luokkaa/tilaa. Oppilaat avaavat 

koodit puhelimen tai tabletin avulla ja pääsevät suoraan videoon, jolla kerrotaan 

lyhyt osa kertomuksesta ja sen lopuksi ohjeet kuvan rakentamiselle.   

Pienemmille oppilaille voi olla selkeämpää, jos opettaja ohjaa QR-koodien 

avaamista järjestyksessä, ja oppilaat rakentavat/piirtävät polkua kuva kuvalta 

joko lattialle, suurelle pöydälle tai vihkoihin. Opettaja voi myös avata koodit 

suoraan luokan suurelle näytölle. Kertomusvideot löytyvät myös valmiina 

soittolistoina Koulupalvelun nettisivuilta, joten QR-koodeja ei välttämättä tarvitse 

käyttää. Opettaja voi viedä kertomusta eteenpäin näyttämällä videot 

järjestyksessä. 

  

Tunnin voi toteuttaa myös ryhmätyönä siten, että kuudessa ryhmässä 

(Rinnakkaisesti voidaan rakentaa kaksikin polkua luokkaan, jos oppilaita paljon.) 

oppilaat avaavat yhden koodin ja rakentavat sitten siihen liittyvän kuvan, 

kuitenkin niin, että kuvat 1–6 pysyvät oikeassa järjestyksessä. Lisäksi ryhmä 

valmistautuu kertomaan muille vuorollaan rakentamaansa kuvaan liittyvän 

kertomuksen pääpiirteet / symboliikan TAI koodi avataan uudestaan ja 

kertomuksen osuus kuunnellaan vielä yhdessä.  
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Esivalmistelut:  

 

Valitse haluamasi toteutustapa. Printtaa valitsemasi koodisarjan QR-koodit 

paperille ja kiinnitä haluamaasi tilaan. Printtaa myös valmiit symbolit lattiakuvaa 

varten. Varmista tarvittavat tekniset laitteet.  

 

 

Materiaalit lattiakuvaa varten:  

 

10 kpl ruskeaa paperia A4  

 

 Printatut kuvat 1–6 (liitteenä)       

 

TAI vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pelkkiä värillisiä papereita, joista on leikattu 

n. 10x10 cm neliöitä.    

1 vihreä paperi – palmun lehvät ja puu  

1 vaaleampi ruskea paperi -leipä  

1 sininen paperi – juoma/malja  

1 oranssi paperi – rukous  

2 mustaa paperia – leikataan ympyrä → piikkikruunu ja neliö → ristinkuolema  

1 punainen paperi – pisara  

1 harmaa paperi – hauta  

1 keltainen paperi – ylösnousemus, kruunu  

 

 

Tehtävä vihkoon:  

 

Tarvitaan: vihko ja värikynät: keltainen, oranssi, punainen, ruskea, vihreä, 

sininen, harmaa ja musta.  

 

Oppilaat voivat piirtää polun suoraan vihkoonsa, kun QR-koodit avataan 

järjestyksessä 1–6. Piirtäminen aloitetaan sivun alareunasta, jolloin koko kuvio 

mahtuu sivulle. Jotta piirtämiseen ei kulu liian paljon aikaa, voi oppilaita ohjeistaa 

ottamaan esille tarvittavat värit ja piirtämään ruudun tai ympyrän mallisen 

värisymbolin ohjeen ja mallikuvan mukaan. Näppärimmät ehtivät tehdä 

tarkemmatkin kuvat.  

 

 

Materiaalit löytyvät osoitteesta: www.hkopa.fi/materiaalit 

Palautteen tunnista voi antaa: www.hkopa.fi/palaute 
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