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Tutustutaan digiturvallisuuteen  
Medialukutaito, toiminta mediaympäristöissä 

1-2 oppituntia 

3.-6.-luokka 

 
1. Katsokaa herättelyvideot ja keskustelkaa lyhyesti jokaisen videon jälkeen niistä 

heränneistä ajatuksista.  
● Nettielämää -pääsenkö porukkaan (6min) 

https://www.youtube.com/watch?v=EX_9wA57XTE 
● Nettielämää -se vaan pelaa (5min) 

https://www.youtube.com/watch?v=eppfZDN3ww0 
● Eliaksen verkkoseikkailu (2min) 

https://www.youtube.com/watch?v=vO6YtsIlp6o 
 

2. Tehkää Mielipidejana-tehtävä (liite 1) ja keskustelkaa oppilaiden mielipiteiden 
pohjalta. 
 

3. Jaa oppilaille Meidän perheen digisäännöt -pohja (liite 2) ja pyydä heitä laatimaan 
omalle perheelle sopivat digisäännöt. 
 

4. Laittakaa näkyville luokkaan Digiä terveellisesti ja turvallisesti -juliste (liite 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
liite 1     liite 2    liite 3 
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Lisää käyttövinkkejä tämän oppitunnin materiaaleille: 
 
 
 
 

● tehdään yhteenvetoa digisäännöistä luokassa: esim. kaikkien perheiden yhteiset 
säännöt top 3 

● laitetaan Digiä terveellisesti ja turvallisesti -juliste Thinglinkiin pohjaksi ja oppilaat 
etsivät jokaiseen kuvaan lisätietoa, esim YouTubesta jumppavideoita 

● oppilaat laativat oman julisteen terveellisistä ja turvallisista digikäytänteistä. Laitetaan 
oppilaiden valmiita julisteita nähtäväksi koulun seinille tai infoTV:hen.  

● mielipidejanaan oppilaat voivat myös itse keksiä sopivia väitteitä/ohjeita, joista 
haluavat kavereiden ajatuksia 

● janan pohjalta voi rakentaa myös väittelyn, jossa ope päättää, mitä mieltä oppilaat 
ovat 
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MIELIPIDEJANA

Pystyisin olemaan helposti kokonaisen päivän ilman
puhelinta.  
Meillä kotona on rajoituksia laitteiden käytölle.
On hyvä, että aikuiset rajoittavat lasten peliaikaa.  
Vanhempani viettävät liikaa aikaa laitteiden parissa.
Liiallinen laitteiden käyttö on epäterveellistä. 
Olen törmännyt verkossa asioihin, joista tulee
minulle ikävä olo.   
Pystyn puhumaan jonkun aikuisen kanssa, jos näen
verkossa jotain huolestuttavaa. 
Käyttäydyn verkossa samalla tavalla kuin
muutenkin.

 

Sopikaa luokkaan kuvitteellinen jana, jonka toisessa
päässä on vastaus "kyllä" ja toisessa vastaus "ei".
Kysy oppilailta seuraavat kysymykset ja pyydä heitä
asettumaan janalle oman mielipiteensä mukaiseen
kohtaan.Ei tarvitse valita ääripäitä, vaan sopiva
kohta janalta.keskustelkaa jokaisen kysymyksen
jälkeen erilaisista mielipiteistä. 
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herättelyä digiturvallisuuteen
 

  



meidän perheen
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VÄLTÄ SOMENISKA

DIGIÄ TERVEELLISESTI 
JA TURVALLISESTI

TORJU T IETOTULVA NUKU PAREMMIN

 MUISTA HYVÄT
TAVAT 

TARKKANA
TEKI JÄNOIKEUKSISSA

?
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