Yläkoulun Särmän (2020) digiopetusaineiston käyttäminen
Digiopetusaineiston avulla opettaja voi muun muassa heijastaa painetun oppikirjan tai tehtäväkirjan
aukeamia, näyttää tehtävien vastauksia ja käyttää oppitunnin alkua motivoivia virittelytehtäviä.
Digiopetusaineistossa on myös opettajan lisämateriaalia, kuten kurssisuunnitelmia ja kokeita.
1. Avaa digiopetusaineisto Otavan Opepalvelusta.

Uudessa yläkoulun Särmässä on kaksi erilaista digiopetusaineistoa. Toinen on tarkoitettu painettuja oppi- ja
tehtäväkirjoja käyttävälle opettajalle. Toinen taas digikirjaa opetuksessaan käyttävälle opettajalle. Tässä
ohjeessa tarkastellaan digiopetusaineistoa, joka on tarkoitettu painettuja oppimateriaaleja käyttävälle
opettajalle.

2. Digiopetusaineiston etusivulle on listattu kyseisen vuosiluokan 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
oppilaan kannalta mukava, sillä materiaali näkyy paremmin, kun tilaa on enemmän. Näin myös huomio
kiinnittyy olennaiseen, koska selaimen yläpalkki ei ole näkyvissä. Saat pienennettyä materiaalin entiselleen
samasta painikkeesta tai tietokoneen Esc-näppäimestä.

3. Kun olet jossakin kirjan luvussa, näkymä on alla olevan näköinen. Oikeassa yläkulmassa on Luvun
tehtävät -valikko, jossa on opettajan omat materiaalit juuri tähän lukuun. Virittelytehtävä on innostava ja
motivoiva sytyke oppitunnin alkuun. Muissa tehtävissä harjoitellaan luvun asiaa.

Digiopetusaineiston toimintoja:
Nuolet aukeaman laidoilla: vievät seuraavalle tai edelliselle aukeamalle.

Kotipainike (vasen yläkulma): vie takaisin tuotteen etusivulle.
Listapainike (vasen yläkulma): avaa sisällysluettelon ja sitä kautta voi siirtyä toiseen lukuun
ilman, että menee etusivun kautta.
Suurennuspainike (oikea alakulma): zoomaa aukeamaa.
Huom! Harmaassa palkissa olevista valikoista (Tekstitieto, Kielitieto, Opettajalle) saa auki opettajan
lisämateriaaleja.

4. Kun aukeaman elementtien päälle vie kursorin, näkyy, mitä kohtia aukeamasta voi suurentaa. Esimerkiksi
alla olevassa kuvassa vaaleanpunainen alue eli tehtävä 2 on sellainen, jonka voi suurentaa isommaksi.
Vaaleanpunaista elementtiä klikkaamalla elementti suurenee.

5. Tehtävän vastaukset saa esiin klikkaamalla tehtävänannon alla olevaa tyhjää tilaa. Alla olevassa
tehtävässä tyhjä tila on pieni, koska vastaukset ovat lyhyitä. Usein vastaukset ovat hieman pidempiä, joten
myös tyhjää tilaa on enemmän. Vastauksen saa piiloon klikkaamalla aluetta 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.
6. Tehtäväkirjan aineistotekstit voi kuunnella. Vaaleansininen ääni-ikoni kertoo, että tekstin (opetustekstit
ja tehtävien aineistotekstit) voi kuunnella. Klikkaamalla vaaleansinistä aluetta ääniraita käynnistyy.

7. Tuotteen vasemmasta yläkulmasta voi vaihtaa oppikirjan aukeamasta eri harjoituskirjojen vastaavan
luvun aukeamiin.

