
 

Lukion Särmä (lops 2021) esitysmateriaalien käyttäminen 

 

Esitysmateriaali on opettajan digituote niille opettajille, jotka käyttävät painettuja oppikirjoja. 

Esitysmateriaalin avulla opettaja voi muun muassa heijastaa oppitunnilla painetun tietokirjan tai painetun 

tehtäväkirjan aukeamia, näyttää tehtävien vastauksia ja heijastaa oppitunnin alkua motivoivia 

virittelytehtäviä. 

Digitaalisia oppimateriaaleja käyttävä opettaja taas käyttää Särmän moduulikohtaista digiopetusaineistoa 

ja digikirjaa (Särmän painetun tietokirjan digitaalinen vastine). 

 

 

SÄRMÄN TEHTÄVÄKIRJOJEN ESITYSMATERIAALI 

 

1. Avaa esitysmateriaali Otavan Opepalvelusta. Särmän tietokirjan esitysmateriaali on nimetty Särmä 

(LOPS21) esitysmateriaali. Tehtäväkirjojen esitysmateriaali on nimetty esim. Särmä 4 (LOPS21) 

esitysmateriaali. 

 

 

2. Tuotteen etusivulle on listattu kyseisen kirjan luvut. Luvun nimeä klikkaamalla pääsee lukuun. 

 

Vinkki! Klikkaa tuotteen oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, jossa kaksi nuolta osoittaa eri suuntiin. 

Painike suurentaa materiaalin koko ruudun kokoiseksi ja kadottaa selaimen yläpalkin. Tämä ns. esitystila on 

opiskelijan kannalta mukava, sillä materiaali näkyy laajempana. Näin myös huomio kiinnittyy olennaiseen, 

koska selaimen yläpalkki ei ole näkyvissä. Saat pienennettyä materiaalin entiselleen samasta painikkeesta 

tai tietokoneen Esc-näppäimestä. 



 

 

2. Kun olet kirjan luvussa sisällä, näkymä on alla olevan näköinen. Oikeassa yläkulmassa on Luvun 

materiaalit -valikko, jossa on opettajan materiaalit juuri tähän lukuun.  

• Virittelytehtävä on vain opettajalla oleva tehtävä, joka on innostava ja motivoiva sytyke oppitunnin 

alkuun. 

• Luvun opetusvinkeissä annetaan juuri tätä lukua koskevia vinkkejä opettajalle. 

• Opettajan muistiinpanot -osioon opettaja voi kerätä omia muistiinpanojaan tai kiinnostavia 

linkkejä. 

 

 

Ohjeita navigaatioon: 

Nuolet aukeaman laidoilla: vievät seuraavalle tai edelliselle aukeamalle. 



Kotipainike (vasen yläkulma): vie takaisin tuotteen etusivulle. 

Listapainike (vasen yläkulma): avaa sisällysluettelon ja valikon kautta voi siirtyä materiaalissa toiseen 

lukuun ilman, että menee etusivun kautta. 

Suurennuspainike (oikea alakulma): zoomaa aukeamaa. 

 

3. Kun aukeaman elementtien päälle vie kursorin, näkyy, mitä kohtia aukeamasta voi suurentaa. Esimerkiksi 

alla olevassa kuvassa vaaleanpunainen alue eli tehtävä 1 on sellainen, jonka voi suurentaa isoksi. 

Vaaleanpunaista aluetta klikkaamalla palanen suurenee. 

 

 

4. Tehtävän vastaukset saa näkyviin klikkaamalla tehtävänannon alla olevaa tyhjää tilaa. Alla olevassa 

tehtävässä tyhjä tila on pieni, koska vastaukset ovat lyhyitä. Usein vastaukset ovat pidempiä, joten myös 

tyhjää tilaa on enemmän. Vastauksen saa piiloon klikkaamalla samaa kohtaa uudelleen. 



 

 

Oikeassa laidassa on työkalurivistö, jonka toiminnot ovat seuraavat: 

    Punainen rasti: sulkee suurennetun palasen. 

    Silmäpainike: näyttää kaikki vastaukset kerralla (toinen klikkaus sulkee vastaukset). 

    Työkalupainike: avaa piirtotyökalut (toinen klikkaus sulkee piirtotyökalut). 

    Kynäpainike: avaa muistiinpanotyökalun, jolla voi tehdä muistiinpanon suurennettuun näkymään. 

    Noppapainike: avaa nopan. 

    Kellopainike: avaa ajanottokellon. 

    Lukuviivainpainike: avaa lukuviivaimen. 

 

5. Aineistotekstit voi kuunnella. Ääniraidan olemassaoloa symboloi vaaleansininen ääni-ikoni. Klikkaamalla 

vaaleansinistä aluetta lähtee ääniraita soimaan. 

Esitysmateriaaleihin lisätään alkusyksyn 2021 aikana karaokeominaisuus: se osoittaa, mitä kohtaa 

äänikirjan lukija on lukemassa. Lisäksi ominaisuus siirtää aineistoa automaattisesti samaan kohtaan, jossa 

lukija menee. 



 

 

 

Myös tehtäväkirjaan liittyvät videot voi katsoa esitysmateriaalin avulla. Sininen play-symboli osoittaa, että 

kyseisessä kohdassa on video. Klikkaamalla vaaleansinistä aluetta video avautuu. Videon voi suurentaa 

koko ruudun kokoiseksi (videon vasemman alakulman nuolet-painike) ja videon paikkaa voi myös vaihtaa 

ruudulla (videon yläpuolella vasemmassa laidassa oleva painike; pidä painiketta pohjassa ja raahaa video 

sopivaan kohtaan ruutua). 

 

 



 

6. Kun jokin kirjan luvuista on avattuna, näkyy aukeaman yläpuolella harmaa valikkopalkki, jossa on 

Opettajan materiaalit -osio. Osiossa on opettajalle lisämateriaalia (mm. opintojakson suunnitelma ja koonti 

moduulin arvioitavista töistä). 

 

 

 

 

SÄRMÄN TIETOKIRJAN ESITYSMATERIAALI 

Yllä oleva ohje käsittelee Särmän tehtäväkirjojen esitysmateriaaleja. Myös Särmän tietokirjaan liittyy 

esitysmateriaali, ja se on nimetty Otavan Opepalvelussa nimellä Särmä (LOPS 2021) esitysmateriaali. Siinä 

ei ole mukana tehtäviä ja opettajan lisämateriaaleja.  

Tietokirjan esitysmateriaalin avulla opettaja voi heijastaa Särmän tietokirjan kuvia, kaavioita, mallinnuksia 

ja opetustekstejä lähi- tai etäopetustilanteessa. Opetustekstit voi kuunnella samaan tapaan kuin 

tehtäväkirjoihin liittyvissä esitysmateriaaleissa. Tietokirjan esitysmateriaalissa on myös noin 30 Särmän 

opetusvideota. Ne on merkitty play-symbolilla (ks. alla olevan kuvan vaaleanpunaisen alueen oikea 

yläkulma). 

 

 

 

Opetusvideoita on esitysmateriaalissa Särmän tietokirjan seuraavissa luvuissa: 

1. Lukiolaisen lukutaito 

3. Konteksti ja intertekstuaalisuus 

5. Moniäänisyys 

7. Videon lukeminen 



8. Miten tekstiä analysoidaan? 

9. Argumentaatio 

10. Retoriset keinot 

12. Kertomuksellisuus 

13. Miten analysoidaan argumentoivia tekstejä? 

14. Lähdekritiikki ja tiedonhaku 

20. Ideointi ja päänäkökulman valinta 

21. Tekstin rakenne 

23. Miten kirjoittamisprosessi etenee vaiheittain? 

25. Omaäänisyyden vahvistaminen 

27. Aineistojen käyttötavat 

28. Sidosteisuus 

36. Miten analysoidaan proosaa? 

40. Miten analysoidaan lyriikkaa? 

42. Elokuvat ja sarjat 

43. Miten analysoidaan draamaa? 

46. Miten analysoidaan tietokirjallisuutta? 

59. Miten analysoidaan kirjallisuutta kontekstissaan? 

66. Miten analysoidaan ryhmäviestintää? 

69. Kohdentaminen 

70. Havainnollistaminen 

73. Miten analysoidaan esiintymistä? 

80. Miten analysoidaan kieltä? 

 

Särmän opetusvideoita voi katsoa paitsi Särmän tietokirjan esitysmateriaalista (Särmä (LOPS 2021) 

esitysmateriaali) myös Särmän digikirjasta. Lisäksi niitä voi katsoa Otso-mobiilisovelluksella. 


