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Mikä on iPad? 
  

 

iPad on Applen taulutietokone. Se on kehitetty vastaamaan ihmisen toimintaa 

ohjaavaan vaistoon ”kosketan sitä mitä haluan nähdä tai tehdä”. iPad voidaan 

kytkeä näyttölaitteeseen tai Apple TV:hen. iPad soveltuu kaikille kouluasteille 

ja se on helppo mukauttaa yksittäisen opiskelijan tarpeisiin. 

 

 

Käyttö luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa 
 

 Luokassa: oppimistehtävät, kertaaminen ja lukemisen ja kirjoittamisen 

harjoitteleminen. 

 Kotona: Koulun lainalaitteilla opiskelijat voivat kerrata ja harjoitella itsenäisesti 

omien tarpeidensa mukaan. 

 Kouluympäristö: iPadit ovat opiskelijoiden mukana oppimistehtävissä luokan 

ulkopuolella. Opiskelijat ottavat kuvia ja videoita ja tuovat ne luokkaan. 
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Plussat ja miinukset 
 

 
  

 

 Helppo käyttää 

 Mukautuu helposti yksilöllisiin tarpeisiin 

 Tarjoaa luovia mahdollisuuksia kertaamiseen 

 Yhdessä ja samassa laitteessa on kamera, ääni ja näppäimistö  

 Kannustaa itsenäiseen ja omatoimiseen opiskeluun – opiskelija voi edetä omaan 

tahtiinsa 

 Parantaa digitaalisia taitoja 

 Antaa välittömästi palautteen 

 Madaltaa siirtymää tietokoneiden käyttöön 

  

 
 
 

 
 

 Hinta  

 Vaatii huoltotoimenpiteitä ja teknistä tukea 

 Käyttäjätottumus vaatii aikaa opettajilta ja opiskelijoilta 
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Hyviä vinkkejä 
 
 

 

 Anna opiskelijoille ja opettajille riittävästi iPadin opastusta ja käytä ryhmälle 

tarkoituksenmukaisia sovelluksia, jotta oppiminen on tehokasta. 

 Vie opiskelijat ja iPadit pois luokasta luonnolliseen ympäristöön ja tuo oppiminen 

takaisin kouluun. 

 Mikäli mahdollista, anna opiskelijoiden viedä iPad kotiin allekirjoitetun sopimuksen 

turvin, jotta he voivat harjoitella ja tehdä tehtäviä myös kotona. 

 Anna äidinkieleltään samankielisten opiskelijoiden auttaa toisiaan – opiskelijat 

oppivat siten nopeasti toisiltaan. 

 

 
 

 

 
Making a book with Book Creator app 
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Ideoita luku- ja 
kirjoitustaidon 
opetukseen  
  

 
Kirjoita äänen kanssa  

Useille kielille on sovelluksia, joissa opiskelija voi myös kuunnella kirjoitettavat sanat ja 

lauseet. Tämä auttaa erityisesti luku- ja kirjoitustaidon harjoittelussa. 

 

Kerro aika  

Kellonaikaohjelmilla opiskelijat voivat harjoitella ajanilmauksia  

omaan tahtiinsa luokassa ja kotona. Ohjelmilla runsaasti 

mahdollisuuksia kerrata kunkin omien tarpeiden mukaan. 

Bitsboard 

Sovelluksella voi harjoitella sanastoa, fraaseja ja lyhyitä lauseita. Opettele luokassa, 

harjoittele kotona ja tarkista edistyminen seuraavana päivänä luokassa. 

 

 

Book Creator 

Sovellus, jolla opettajat ja/tai opiskelijat voivat laatia kirjoja tekstein, 

kuvin, äänin ja videoin. Opettaja voi tehdän kirjoja koko luokalle tai 

yksittäisille oppijoille. Opiskelijat voivat tehdä myös omia kirjojaan. 

Päivittäin käytettäviä sovelluksia 

Opetuskäyttöön päivittäin sovelutuvia verkkopalveluja ovat mm. sää, aikataulut ja liput, 

nettipankki, yhteisöpalvelut, google-kääntäjä, ruokakauppojen tarjoukset, ilmais-TV, 

kuntoilu- ja hyvinvointisovellukset. 

 

 
   

Lue tästä 
tapaustutkimus 
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https://media.wix.com/ugd/3e3101_a4dc0ffcb2b34c1198acda9345f5a2b5.pdf
https://media.wix.com/ugd/3e3101_a4dc0ffcb2b34c1198acda9345f5a2b5.pdf
https://media.wix.com/ugd/3e3101_a4dc0ffcb2b34c1198acda9345f5a2b5.pdf
https://media.wix.com/ugd/3e3101_a4dc0ffcb2b34c1198acda9345f5a2b5.pdf
https://media.wix.com/ugd/3e3101_a4dc0ffcb2b34c1198acda9345f5a2b5.pdf
https://media.wix.com/ugd/3e3101_a4dc0ffcb2b34c1198acda9345f5a2b5.pdf
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Hyödyllisiä linkkejä   
            

 
iPad opetuskäytössä 
 

 

www.teachertrainingvideos.com  

www.teachingwithipad.org  

www.apple.com/education  

www.ipad4teaching.net  

www.teachthought.com  

Galway Adult Basic Education Service ipad project:  

http://www.gabes.ie/index.php?gb=31  

 

 

Hyödyllisiä sovelluksia 
 

 

http://bitsboard.com/ 

https://www.youtube.com/user/bookcreatorapp 

GiggleUp learn & Play 

King of Maths 

 
 
 

Lue tästä 
tapaustutkimus 

2 

http://www.teachertrainingvideos.com/
http://www.teachingwithipad.org/
http://www.apple.com/education
http://www.ipad4teaching.net/
http://www.teachthought.com/
http://www.gabes.ie/index.php?gb=31
http://bitsboard.com/
https://www.youtube.com/user/bookcreatorapp
https://media.wix.com/ugd/3e3101_224862bbbc214b58bab8d04980455eaa.pdf
https://media.wix.com/ugd/3e3101_224862bbbc214b58bab8d04980455eaa.pdf
https://media.wix.com/ugd/3e3101_224862bbbc214b58bab8d04980455eaa.pdf
https://media.wix.com/ugd/3e3101_224862bbbc214b58bab8d04980455eaa.pdf
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 Integrating Digital Education in Adult Literacy - 
hyvät käytänteet  

 

 
 

Projektiyhteistyö 
 
iPad 
 
 

Tekijät: Arendal Voksenopplaeing 
  
Editointi: Kildare and Wicklow Education and Training Board  

Haluamme kiittää kaikkia opettajia ja opiskelijoita, jotka osallistuivat IDEAL-projektiin.   

Tämä julkaisu on Erasmus KA2 IDEAL 'Integrating Digital Education in Adult Literacy' -

projektin tuotos (IO2). http://www.erasmusideal.com/ 

Projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. Projekti on rahoitettu Euroopan 

Komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija eikä komissio ole 

vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

 

 

 
 
 
 
 

      

http://www.erasmusideal.com/

