
Yhteistä opettelua ja ideointia

Harjoittelimme yhdessä käyttämään Aurasma-so-
vellusta tabletilla. Vaikka opetteluun kuului välil-
lä myös teknisten ongelmien ratkomista, saimme 
sovelluksesta käyttöömme hyvän työkalun, joka ri-
kastuttaa toimintaamme varmasti myös jatkossa. 
Aurasmalla saamme lasten omaa ääntä ja kerron-
taa aiempaa paremmin kuuluviin esimerkiksi erilai-
sissa näyttelyissä. Se mahdollistaa myös lasten itse 
tekemien videoiden hyödyntämisen liikunnassa tai 
ilmaisukasvatuksessa. 

Aurasman käyttö on varsin helppoa, mutta sovel-
luksessa käytettävien omien videoiden tekemises-
sä on hyvä huomioida yksi asia. Videotiedostojen 
koko kannattaa pitää mahdollisimman pienenä, 
jotta niistä voidaan ongelmitta luoda kuviin tai 
esineisiin liitettäviä ”auroja” sovelluksella. Videon 
tiedostokokoa voi pienentää alentamalla tabletin 
kamera-asetuksista kuvattavan videon kuvalaatua 
eli resoluutiota. Pienemmällä resoluutiolla kuvat-
tua matalalaatuisempaa videota mahtuu ”auraan” 
korkeintaan n. 30–45 sekuntia, mikä on hyvä huo-
mioida, kun lasten kanssa suunnittelee videoiden 
kuvaamista.

Lisättyä todellisuutta 
joulukalenterissa

Video omaan piirustukseen

Kalenterin tekeminen alkoi tunnelmaan virittävällä 
Lars Carlsonin Tontun omenajahti -kirjalla. Kirjaa 
luettiin lasten kanssa, ja sen jälkeen lapset piirsivät 
sadusta kuvan. Mietimme yhdessä kuviin liittyviä 
asioita ja esineitä, joista lapset keksivät Alias-tyyp-
pisiä kysymyksiä muille lapsille: asiasta tai esinees-
tä kerrottiin jotakin, jonka perusteella toisten tulisi 
arvata, mistä sanasta on kyse. 

Lasten ideoimat kysymykset videoitiin ja liitettiin 
Aurasmalla lasten tekemiin piirustuksiin. Videolla 
annetun vihjeen perusteella arvuuttelimme yhdes-
sä sanaa ja oikeasta sanasta saimme aina uuden 
kirjaimen kalenteriin. Näistä kirjaimista muodostui 
joulukuun aikana yksi yhteinen jouluinen lause. 

Hyvän idean päivitys digiaikaan

Olemme toteuttaneet aikaisempina vuosina ryh-
mämme yhteisen joulukalenterin sanaristikkona, 
joka on rakentunut erilaisten jouluaiheisten ku-
va-arvoituksien ympärille. Kuvien arvuuttelun ja 
nimeämisen jälkeen olemme miettineet sanan al-
kukirjainta ja näistä kirjaimista on lopulta muodos-
tunut jokin jouluun liittyvä lause. 

Tänä vuonna halusimme tuottaa sanaristikkoom-
me uuden opetussuunnitelman mukaisesti jotakin 
mediakasvatuksellista, elämyksellistä ja digitaalista 
sisältöä.  Halusimme myös lisätä lasten osallisuutta 
joulukalenterin toteutukseen. Päätimme hyödyn-
tää tabletille ladattavaa Aurasma-sovellusta, johon 
olimme tutustuneet Oivalluksia eskarista! -ohjaus-
käynnin yhteydessä. Tällä lisätyn todellisuuden so-
velluksella voi liittää kuvia ja videoita ympäristön 
esineisiin ja kuviin. 

Intoa, rohkeutta ja jännitystä!

Lapsista videoiden tekeminen oli kivaa ja omaa 
vuoroa odotettiin aina innokkaasti. Meidän aikuis-
ten oli mukava nähdä, miten ujoimmatkin lapset 
rohkaistuivat esiintymään, kun sen sai tehdä näin 
videon välityksellä.
 
Joulukuussa jännitys oli ryhmässä käsin kosketelta-
vaa päivittäin: Lapset odottivat, millainen kuva ka-
lenteriluukun alta tänään paljastuu ja kuka päivän 
vihjeen ryhmälle mahtaa kertoa. Lasten piirroksiin-
sa liittämät vihjevideot saatiin näkyviin katsomalla 
piirroskuvia Aurasma-sovelluksen avulla tabletin 
kameraa hyödyntäen. Myös muiden ryhmien lap-
set kiinnostuivat eskarien puuhista ja halusivat tul-
la avaamaan luukkuja tabletilla tutkien! 
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Lasten ajatuksia

Se oli kivaa, kun se pädi tiesi, mikä piirustus oli kenenkin tekemä.

Se jännitti joka kerta, kun piirustus paljastui, että kenen video sieltä tulee.

Oli vähän vaikeeta löytää se oikee kohta piirustuksesta, josta näkyi se video. 
Se laite oli välillä ihan sekaisin.

Mua jännitti, mikä sana lopulta muodostuu joulukalenteriin.


