
Kaikki osaavat koodata  
Swift-koodauskerho



Tervetuloa Swift-koodauskerhoon! 
Koodaamisen oppiminen opettaa ongelmanratkaisua ja muiden kanssa työskentelyä 
luovilla tavoilla. Lisäksi se auttaa sinua herättämään ideasi eloon.  

Swift-koodauskerhot ovat hauska tapa oppia koodaamaan ja suunnittelemaan 
appeja. Applen Swift-koodauskieleen perustuvien tehtävien avulla opitaan 
yhteistyössä koodaamaan ja tekemään appien prototyyppejä sekä pohtimaan, 
miten koodaamalla voi vaikuttaa ympäröivään maailmaan. 

Sinun ei tarvitse olla opettaja tai koodauksen asiantuntija, jotta voit pitää Swift-
koodauskerhoa. Materiaalien kanssa voi edetä omaan tahtiin, joten voit vaikka 
opetella asioita samaan aikaan kerholaistesi kanssa. Lisäksi voitte juhlistaa yhdessä 
kerhossa keksittyjä ideoita ja suunniteltuja appeja järjestämällä yhteisöllenne appien 
esittelytapahtuman. 

Tämä opas on jaettu kolmeen osioon:

Aloittaminen Opi ja sovella Juhlista

Koodausresurssit

Kaikki osaavat koodata  |  
10-vuotiaista alkaen 

Opi koodauksen perusteita iPadin tai 
Macin Swift Playgrounds -apilla ja 
Swift-koodilla. Lisätietoja >

Tervetuloa 

Kehitä Swiftillä  |  
14-vuotiaista alkaen 

Opi kehittämään appeja Macin Xcodella. 
Lisätietoja >

Kaikki tarvittava 
Swift-koodauskerhon 

aloittamiseen

Moduulit ja tehtävät 
kerhotapaamisia 

varten

Hyödyllisiä resursseja
 yhteisötapahtuman 

suunnitteluun ja 
järjestämiseen
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Swift-koodauskerhoille on tarjolla 
monenlaisia koodin opettamiseen liittyviä 
resursseja. Apple opastaa koodaajia 
perusteiden oppimisesta aina oikeiden 
appien rakentamiseen. 

https://www.apple.com/fi/education/k12/teaching-code/?cid=pm-fi-pdf-doc-edu-eccode-launch22#everyone-can-code
https://www.apple.com/fi/education/k12/teaching-code/?cid=pm-fi-pdf-doc-edu-eccode-launch22#develop-in-swift


Aloittaminen 
1. Tutustu Kaikki osaavat koodata -resursseihin  
Kaikki osaavat koodata -ohjelma tutustuttaa oppijat koodaamisen maailmaan interaktiivisten pulmatehtävien, leikkimielisten 
hahmojen ja innostavien harjoitusten avulla. Ennen kuin aloitat oman kerhotoimintasi suunnittelun, kannattaa tutustua alla 
oleviin Kaikki osaavat koodata -resursseihin. 
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Lataa Kaikki osaavat koodata -opetusohjelma

Swift Playgrounds on ilmainen appi, joka tekee Swiftin 
oppimisesta vuorovaikutteista ja hauskaa. Se sisältää 
sisäänrakennetun oppituntien kirjaston sekä johtavien 
kehittäjien ja julkaisijoiden luomia erityisiä haasteita.

Lataa Swift Playgrounds ja tutustu siihen > 

Kaikki osaavat koodata -oppaat sisältävät pulmatehtäviä, 
joissa perehdytään koodauksen käsitteisiin, ymmärretään, 
miten ne liittyvät arkielämään, ja lopuksi sovelletaan niitä 
ratkaisemalla pulmatehtäviä Swift Playgroundsissa.

https://books.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewFeature?id=1488012731&mt=11&ls=1&itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_fi
https://apps.apple.com/fi/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D


3. Tee suunnitelma 
Tässä on joitakin asioita pohdittaviksi: 

• Keitä kerholaiset ovat? Mitkä asiat heitä 
kiinnostavat? Onko heillä koodaustaustaa 
vai ovatko he vasta-alkajia? 

• Kuinka usein kerhosi kokoontuu? Jos 
suunnittelet kesäleiriä, kuinka monta tuntia 
koodaustehtäviä leirillä tehdään? 

• Mitä teknologiaa kerholla on käytössä?  

• Mitkä ovat kerhosi tavoitteet? 
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2. Tarkista laitteet 
Varmista ennen ensimmäistä tapaamista, että 
käytössänne ovat nämä: 

• iPad tai Mac. Swift Playgrounds vaatii iPad-laitteet, 
joissa on iPadOS 13 tai uudempi, tai Mac-laitteet, joissa 
on macOS 10.15.3 tai uudempi. On kätevintä, jos kaikilla 
on oma laitteensa, mutta kerholaiset voivat myös jakaa 
laitteita ja koodata niillä yhdessä. 

• Swift Playgrounds -appi. 
Lataa Swift Playgrounds iPadille >
Lataa Swift Playgrounds Macille > 

• Kaikki osaavat koodata -oppaat. 
Lataa Kaikki osaavat koodata -tehtävät > 
Lataa Kaikki osaavat koodata -seikkailut > (valinnainen) 

 Apple-tuki tarjoaa apua Applen tuotteiden kanssa. 

https://apps.apple.com/fi/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D
https://apps.apple.com/fi/app/id1496833156
https://books.apple.com/fi/book/everyone-can-code-puzzles/id1481279489?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fi
https://books.apple.com/fi/book/everyone-can-code-adventures/id1514850778?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fi
https://support.apple.com/fi-fi/apps


Please contact [Name] at [yourname@email.com] if you have any questions.

Want to code?
Join the club!

[Month XX, 20XX] 
[X:XX x.m.–XX:XX x.m.] 

[Location]

 Swift Coding Club

Swift-koodauskerhon juliste

Swift-koodauskerhon tarra 

4. Levitä sanaa 
Kerro ihmisille Swift-koodauskerhosta. Tässä on ideoita ja resursseja uusien 
kerholaisten houkuttelemiseen: 

• Ilmoita kerhosta. Kerro kerhosta sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa, 
verkossa tai lentolehtisillä tai anna sanan levitä. 

• Järjestä epävirallinen tapaaminen. Kysy potentiaalisilta kerholaisilta, mitkä 
asiat heitä kiinnostavat ja millaisia projekteja he haluaisivat luoda. Kerro 
yhteisön tapahtumien järjestämiseen liittyvistä ideoista ja siitä, miten 
kerholaiset voivat osallistua. Voit myös jakaa lyhyen videon kerhosta 
verkossa. 

Nämä materiaalit auttavat mainostamaan Swift-koodauskerhoa ja antamaan 
sille oman ilmeen: 

• Julisteet. Lataa tämä ilmainen pohja ja muokkaa siitä oman kerhosi juliste. 
Tulosta se ja laita se esille, tai tee digitaalinen juliste ja jaa se verkossa. 
Muista lisätä mukaan tiedot siitä, milloin ja missä kerho tapaa ja miten siihen 
voi liittyä. 

• Tarrat ja T-paidat. Käytä näitä Swift-koodauskerhon tarroja kerhosi 
mainostamiseen. T-paidat ovat hyvä tapa tunnistaa jäsenet, kun osallistutte 
appien esittelytapahtumiin. Lataa Swift-koodauskerhon T-paitakuva 
jäsenpaitoja varten.

Swift-koodauskerhon T-paita
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https://education-static.apple.com/geo/fi/education/2019/coding-club-kit/posters.zip
https://education-static.apple.com/geo/fi/education/2019/coding-club-kit/stickers.zip
https://education-static.apple.com/geo/fi/education/2019/coding-club-kit/shirts.zip


Vinkkejä kerhon vetäjille
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Kokoa johtotiimi. Kun saat kerholaisista koottua ryhmän, joka auttaa kerhon 
johtamisessa, kerhon pitäminen on paljon helpompaa ja hauskempaa. Keissä 

kerholaisista tuntuu olevan ainesta johtajiksi? Mieti, voisitko valita kerhosta jotkut 
vastaamaan tapahtumista, koodauksesta, appien suunnittelusta ja muista asioista.

Opitaan yhdessä. Kerhon vetäjän 
ei tarvitse tietää kaikkea. Auta 

kerholaisia kehittämään tiedonhaku- 
ja ongelmanratkaisutaitojaan ja 

kannusta heitä auttamaan toisiaan.

Jaetaan ideoita. Joitakin kerholaisia 
kiinnostaa pelisuunnittelu. Toiset taas 
haluavat ehkä luoda appeja, joista on 
apua ihmisille, tai he haluavat oppia 

kirjoittamaan Swiftiä tai ohjata robotteja. 
Mieti, miten kerholaiset voivat tehdä 

yhdessä projekteja, joista he ovat 
kiinnostuneita.

Vaihtelu virkistää. Joskus osaavat 
kerholaiset saattavat edetä muita 
nopeammin. Yritä laittaa heidät 
aloittelijoiden avuksi 
ohjelmoimaan paritehtävissä. 
Toista opettaessa oppii paljon! 

Esitelkää. Appien esittelytapahtuma on 
mainio tapa mainostaa kerhoa, 

suunnitteluideoita ja koodaustaitoja 
kavereille, perheenjäsenille, opettajille 
ja yhteisölle. Saatatte jopa houkutella 
uusia jäseniä. Katso sivulta 12 vinkkejä 

oman yhteisötapahtuman tai appien 
esittelytapahtuman järjestämiseen. 



Opi ja sovella 
1. Tutustu Swift Playgroundsiin 
Kerhomateriaalit on laadittu Swift Playgroundsin ympärille. Se sisältää sisäänrakennetun oppituntien kirjaston sekä erityisiä 
haasteita, joita ovat luoneet johtavat kehittäjät ja julkaisijat. Aloita tutustumalla Swift Playgroundsin sisältöön ja ominaisuuksiin.

Opi ja sovella 7



Koodikatkelmien kirjasto 
Vähennä kirjoittamisen määrää: 

napauttamalla työkalupalkissa 
pääset koodikatkelmien 

kirjastoon, josta voit vetää 
tavallisimpia koodinpätkiä.
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Swift Playgroundsin ominaisuudet

Työkalut 
Tämän valikon avulla voit 
palauttaa sivun, ottaa 
kuvan, luoda PDF:n tai 
tallentaa elokuvan. 

Hahmon valinta
Voit muokata 
käyttökokemusta 
muuttamalla hahmoa, 
kun napautat sitä.

Vihje 
Tämä ominaisuus tarjoaa 
hyödyllisiä ehdotuksia. Se myös 
antaa pulmatehtävään 
vastauksen, mutta ratkaisua ei 
voida vain leikata ja sijoittaa. 
Jotta voidaan edetä, vaiheet on 
edelleen suoritettava ja koodi 
on kirjoitettava itse. 

Nopeuden säätö 
Nopeuta tai hidasta 

koodin suorittamista.  

Korosta koodi, kun sitä 
suoritetaan

 Korosta Step Through My 
Code -ominaisuutta 

korostamalla kukin koodirivi, 
kun sitä suoritetaan. Tämä 

auttaa ymmärtämään 
paremmin, mitä koodi tekee. 

Sivuvalikko
Napauttamalla sivun 
otsikkoa näet kaikki 

playground-sivut. Siirry 
sivujen välillä 

napauttamalla sivua tai 
käyttämällä nuolia. 

Opi ja sovella



Ratkaiskaa eri tavoin. Jokaiseen pulmatehtävään 
on monta ratkaisua. Jos kerholaiset saavat 

pulmatehtävät nopeasti valmiiksi, kehota heitä 
miettimään erilaisia ratkaisuja. Joustava 
ajattelu ja erilaisten ratkaisujen vertailu voi 
auttaa heitä kehittämään 
kriittistä ajattelua.

Purkakaa pulmatehtävät osiin. 
Pulmatehtävistä tulee mutkikkaita. 

Kerholaiset voivat jakaa 
pulmatehtävän osiin, mikä auttaa heitä 

miettimään läpi kaikki sen 
ratkaisemiseen tarvittavat vaiheet. He 
voivat suunnitella ja kirjoittaa vaiheet 

Pagesiin tai Muistiinpanoihin ennen 
koodin syöttämistä.

Perustakaa tukipalvelu. Järjestä 
työpiste, jossa osaavimmat 

kerholaiset voivat auttaa muita.

Opi ja sovella

Vinkkejä oppimiseen Swift Playgroundsilla
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Tutustukaa ensin pulmatehtäviin. Kehota 
kerholaisia zoomaamaan ja pyörittämään Byten 

maailmanäkymää, jotta he näkevät kunnolla, 
mitä tehtävässä pitää tehdä. He voivat 

tarkastella sitä myös koko näytön tilassa 
pitämällä kahden ikkunan välistä 
rajaa painettuna ja vetämällä 

sen vasemmalle.

Ohjelmointi pareittain. Laita kerholaiset 
tekemään yhteistyötä samalla iPadilla tai 

Macilla. He voivat pohtia yhdessä 
pulmatehtävien ratkaisuja ja kirjoittaa 
koodia vuorotellen.

Hyödyntäkää käyttöapuominaisuuksia. 
Swift Playgrounds toimii hyvin macOS:n ja 

iPadOS:n sisäisten käyttöapuominaisuuksien 
kanssa, joten kaikki voivat opetella koodaamaan. 
Koodaajat voivat esimerkiksi muuttaa värit 
käänteisiksi, käyttää harmaasävyjä ja nähdä 
paremmin zoomaamalla.



Projektin rakentaminen 
Kerholaiset perehtyvät koodaamisen 
perusteiden oppimiseen Learn to Code 1:ssä 
ja Learn to Code 2:ssa Swift Playgroundsissa. 
He soveltavat uusia taitojaan suunnittelemalla 
ja rakentamalla kosketustapahtumiin 
vastaavan playground-projektin. 
Katso moduuli > 

Kyselyn tekeminen ystäville 
Kerholaiset käyttävät Projektin rakentaminen 
-moduulissa kehittämiään taitoja 
suorittamalla haastavampia pulmatehtäviä 
Learn to Code 1:ssä ja Learn to Code 2:ssa 
Swift Playgroundsissa. He luovat playground-
projektin, joka pyytää käyttäjältä tietoja ja 
vastaa niihin. Katso moduuli >  

Apin suunnittelu 
Kerholaiset suunnittelevat yhdessä apin, joka 
auttaa heitä ratkaisemaan heidän yhteisöään 
koskettavan ongelman. He osallistuvat 
suunnitteluprosessiin, jossa he näkevät, miten 
hahmotellaan, suunnitellaan ja luodaan 
prototyyppi sekä arvioidaan oma appi. 
Katso moduuli > 

Sphero-pelin tekeminen  
Kerholaiset luovat uudelleen klassisia 
pelihallipelejä ohjelmoimalla Spheron. He 
tutkivat yhteistyössä pelin taustalla olevaa 
koodia ja muokkaavat sitä luoden oman 
kokemuksensa. He käyttävät omia taitojaan ja 
suunnittelevat oman pelinsä käyttäen yhtä tai 
useampaa Sphero-robottia. Katso moduuli >

2. Valitse moduulit 
Kerhomateriaalit on järjestetty moduuleihin, joissa yhdistyvät koodaaminen ja luovat suunnittelutehtävät. Jokainen 
moduuli muodostuu kahdestatoista tunnin mittaisesta tapaamisesta ja painottuu tiettyyn aiheeseen ja koodausosaamisen 
tasoon. Opi ja kokeile -tapaamisissa kerholaiset tutkivat keskeisiä käsitteitä ja soveltavat niitä koodaustehtäviin ja 
-haasteisiin Swift Playgroundsin avulla. Sovella ja luo yhteys -tapaamisissa he pohtivat, miten käytämme koodia ideoiden 
tutkimiseen ja uusien tuotteiden luomiseen. He soveltavat koodaus- ja suunnittelutaitojaan rakentaen tai suunnitellen 
Swift Playgrounds -projektin tietylle yleisölle. 

Löydät kouluttajan oppaat kullekin moduulille tämän dokumentin toisesta osasta. Voit myös perehtyä niihin nyt käyttämällä 
alla olevia linkkejä.
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Run My Code
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3. Jatka pidemmälle 
Voit myös lisätä tapaamisia, jotka liittyvät jäsenten kiinnostuksen kohteisiin. Voit laajentaa 
suunnittelu- ja koodaustehtäviä kokemuksilla, joissa tutustutaan liitettyyn laitteeseen, 
rakennetaan lennokille esterata tai tehdään robottipelastustehtävä.  

Ehkä voisit jopa edistää suunnittelun ideointia kutsumalla vierailevia puhujia tai järjestämällä 
retkiä. Näin voisit auttaa kerholaisia ymmärtämään paremmin yleisön ja suunnittelun 
edellytyksiä projektin suhteen. 

Opi ja sovella



2. Suunnittelupalkinnot. Ystävällismielinen kilpailu voi 
motivoida mukavasti. Innosta kerholaisia palkinnoilla, 
joita myönnetään tunnustukseksi osaamisesta 
koodaamisen ja suunnittelun eri osa-alueilla, kuten 
esimerkiksi: 
• Paras tietotekninen suunnittelu 
• Paras innovaatio 
• Paras suunnittelu 
• Paras esittely 

Voit myös kannustaa yleisöä osallistumaan ja 
valitsemaan yleisöpalkinnon saajan.

1. Suunnittele suuri päivä. Sovi päivämäärä ja kutsu 
mukaan oppilaita, vanhempia, opettajia ja yhteisön 
jäseniä.  

Varaa kaikille tiimeille aikaa projektiensa esittelyyn 
ja lyhyelle kyselytuokiolle sen päätteeksi. Jos 
kerhoryhmäsi on suuri, voit jakaa kerhon esittelyt 
kahteen osaan, jolloin kerholaiset pääsevät 
seuraamaan toistensa esityksiä.  

Tapahtuman voi vaikka päättää hauskalla 
diaesityksellä, johon on koottu kerhon tapaamisista 
otettuja kuvia. 

Voit ladata tämän 
todistuksen ja muokata 
sitä eri palkintoja varten.

Juhlista 
Yhteisötapahtuma tai appien esittelytapahtuma 
Ota yhteisö laajemmin mukaan ja kartoita koodin mahdollisuuksia ratkaista ajankohtaisia ongelmia järjestämällä 
yhteisötapahtuma tai appien esittelytapahtuma. Kaiken lisäksi nämä tapahtumat ovat erinomainen tapa esitellä kerholaisten 
taitoja! 

Todistus

Everyone Can Code
Swift Coding Club

osallistujalle

suorituksesta

PäivämääräAllekirjoitus

Kaikki osaavat koodata 
Swift-koodauskerho

Juhlista 12

https://education-static.apple.com/geo/fi/education/2019/coding-club-kit/playgrounds-certificate.pdf


3. Rekrytoi tuomarit ja mentorit. Tuomarit ja mentorit 
voivat olla opettajia tai henkilökunnan jäseniä, oppilaita, 
joilla on koodausosaamista, kehittäjä- tai 
suunnittelualojen asiantuntijoita, koulun johtokunnan 
jäseniä, paikallisen yhteisön johtohahmoja tai henkilöitä, 
jotka hyötyisivät projekti-ideasta.  

Tuomarit voivat tavata kerholaiset jo ennen 
esittelytapahtumaa. Voit vaikka kutsua heidät kertomaan 
omasta alastaan kerholle, kun kerholaiset ovat 
projektinsa hahmottelu- tai suunnitteluvaiheessa. 

4. Jaa ja innosta. Esitykset kannattaa ehkä taltioida. Jaa 
ne laajemman yhteisön kanssa ja tee parhaista paloista 
kooste innostamaan tulevia kerholaisia.  

Saat lisää inspiraatiota ja vinkkejä appien esittelyyn 
esittelytapahtumaoppaasta.  

Lataa Appien esittelytapahtuman opas >  

Juhlista 13

https://www.apple.com/fi/education/docs/app-showcase-guide.pdf


Todistus

Everyone Can Code
Swift Coding Club

osallistujalle

suorituksesta

PäivämääräAllekirjoitus

Kaikki osaavat koodata 
Swift-koodauskerho



Swift-koodauskerhon moduulit 

Projektin rakentaminen Kyselyn tekeminen ystäville

Apin suunnittelu Sphero-pelin tekeminen



Projektin rakentaminen



Näissä tapaamisissa kerholaiset ottavat koodaamisen perusteet haltuun suorittamalla 
Kaikki osaavat koodata -tehtävät -oppaan hauskoja tehtäviä. He harjoittelevat koodaamista 
ratkaisemalla pulmatehtäviä Swift Playgroundsin Learn to Code 1:ssä ja Learn to Code 2:ssa 
ja rakentavat playground-projektin, joka reagoi kosketustapahtumiin. 

Opi ja kokeile -tapaamisissa kerholaiset tutkivat keskeisiä käsitteitä ja soveltavat niitä 
koodaustehtäviin ja -haasteisiin Swift Playgroundsin avulla. Sovella ja luo yhteys 
-tapaamisissa he oppivat, miten koodia käyttämällä voidaan tutkia ideoita ja luoda uusia 
tuotteita. Harkitse tapaamisten päätyttyä yhteisötapahtuman järjestämistä kerholaisille 
heidän projektiensa esittelyä varten.  

Kaikki osaavat koodata -tehtävät -oppaan tehtävien sivunumerot sisältyvät harjoituksiin. Jos 
haluat lisätietoja harjoituksista, tutustua lisäresursseihin ja selvittää, miten voit tukea tai 
haastaa kerhon jäseniä, tutustu Kaikki osaavat koodata -tehtävien opettajan oppaaseen. 

Tapaamisten yleiskatsaus 

  Opi ja kokeile: 6 tapaamista 

  Sovella ja luo yhteys: 6 tapaamista 

  Yhteisötapahtuma

Projektin rakentaminen 17

Resurssit

Learn to Code 1

Spirals

Learn to Code 2

Shapes

Projektin rakentaminen 
Moduulin yleiskatsaus

https://books.apple.com/fi/book/everyone-can-code-puzzles-teacher-guide/id1481279881?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fi
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Komennot 
Tutustu komennon käsitteeseen. 
Komento on tietokoneelle annettava 
erityinen ohje. Opi koodaamaan 
käyttämällä komentoja sarjana. 

Opi: Katso Commands-luvun  
johdanto Learn to Code 1:ssä. 
Hide and Seek (sivu 3) 
Kokeile: Suorita Commands-luvun  
pulmatehtävät Learn to Code 1:ssä 
(sivut 4–10). 

Learn to Code 1
Commands 
• Introduction 
• Issuing Commands 
• Adding a New Command 
• Toggling a Switch

For-silmukat 
Tutustu for-silmukoihin ja siihen, miten 
voit tehdä koodista tehokkaampaa 
käyttämällä toimintoja ja silmukoita.  

Opi: Katso For Loops -luvun johdanto 
Learn to Code 1:ssä. 
Pattern Maker (sivu 26) 
Kokeile: Suorita For Loops -luvun  
pulmatehtävät Learn to Code 1:ssä 
(sivut 27–31). 

Learn to Code 1
For Loops 
• Introduction 
• Using Loops 
• Looping All the Sides

Toiminnot 
Opi, miten voit tehdä omia komentoja 
luomalla toimintoja ja hakemalla 
kirjoittamiasi toimintoja.  

Opi: Katso Functions-luvun johdanto  
Learn to Code 1:ssä. 
Origami (sivu 15) 
Kokeile: Suorita Functions-luvun  
pulmatehtävät Learn to Code 1:ssä 
(sivut 16–21). 

Learn to Code 1 
Functions 
• Introduction 
• Composing a New 

Behavior 
• Creating a New Function 
• Nesting Patterns

1 2 3

Projektin rakentaminen
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Muuttujat 
Opi miten tietokoneet tallentavat tietoa 
muuttujien avulla ja miten koodataan 
käyttäen muuttujia. 

Opi: Katso Variables-luvun johdanto  
Learn to Code 2:ssa. 
NewsBot (sivu 36) 
Kokeile: Tee pulmatehtävät Learn to 
Code 1:n Variables-luvussa ja Spirals- 
haasteessa (sivut 37–43). 

Learn to Code 2
Variables 
• Introduction 
• Keeping Track 

Spirals 
• Overview 
• Hypocycloids 
• Epicycloids 
• Hypotrochoids 
• Ellipses 
• Playtime

Suunnittelu yleisöä varten 
Pohdi erilaisia käyttäjän näkökulmia 
ja sitä, miten tietylle yleisölle 
suunnitellaan tuotteita. 

Luo yhteys: See it from someone else’s 
point of view (sivu 58)

Ehdollinen koodi 
Tutustu Boolen logiikkaan ja siihen, miten 
ehdollista koodia kirjoitetaan. 

Lisätietoja: Katso Conditional Code 
-osion johdanto Learn to Code 1:ssä. 
Someone Says (sivu 49) 
Kokeile: Tee Conditional Code -luvun  
pulmatehtävät Learn to Code 1:ssä  
(sivut 50–56). 

Learn to Code 1
Conditional Code 
• Introduction 
• Checking for Switches 
• Using else if 
• Looping Conditional Code 
• Defining Smarter Functions

4 5 6
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Tyypit ja alustaminen 
Opi, miten kuvaillaan tyyppejä ja miten 
oman koodisi tyypit alustetaan.  

Opi: Katso Types- ja Initialization-lukujen 
johdannot Learn to Code 2:ssa. 
Qualities of a Good Design (sivu 62) 
Kokeile: Suorita Types- ja Initialization-
lukujen pulmatehtävät Learn to 
Code 2:ssa (sivut 63–66).

Learn to Code 2
Types 
• Introduction 
• Deactivating a Portal 

Initialization 
• Introduction 
• Initializing Your Expert 
• Using Instances of Different Types

Interaktiiviset kuviot  
Tutustu Shapes-aloituspohjaan Swift 
Playgroundsissa. Aloitat projektin 
kehittelyn täältä tulevien tapaamisten 
aikana. Tee kokeiluja Shape Graphics- 
ja Touches and Animations -sivuilla ja 
selvitä, mitä kullakin koodin osiolla saadaan 
aikaan ja miten. Luetelkaa ryhmätyönä 
Shapes-aloituspohjassa käytössänne 
olevat graafiset elementit ja toiminnot. 

Shapes 
• Shape Graphics 
• Touches and Animations 

Shapes-projektin   
   rakentaminen 
Tutustu siihen, miten voit luoda silmän ja 
käden koordinaatiota harjaannuttavan 
projektin Shapes-aloituspohjalla. Palaa ja 
lisää graafisia elementtejä ja toimintoja 
luetteloosi.  

Sovella: Build a hand-eye coordination 
project (sivu 67)

Shapes 
• Touches and Animations 

7 8 9

Projektin rakentaminen



Projektin rakentaminen 21

Projektin rakentaminen 
Koodatkaa projekti-ideanne parityönä 
Shapes-aloituspohjan Touches and 
Animations -sivulle. Käyttäkää apuna 
luonnosta edellisestä tapaamisesta. 

Shapes 
• Touches and Animations 

Projektin     
   suunnitteleminen  
Hahmottele muita projekteja, joita voisit 
luoda käyttäen Shapes-aloituspohjaa. 
Pohdi saatavilla olevia graafisia 
elementtejä ja toimintoja sekä sitä, miten 
ne voisivat vastata tietyn yleisön 
tarpeisiin. Tutkikaa ideoita yhdessä ja 
hahmotelkaa sitten parityönä oma 
ideanne, josta käy ilmi, että projekti 
vastaa tavoitetta ja on suunniteltu tietylle 
yleisölle. 

Projektin arvioiminen 
Testaa playground-projektiasi muiden 
kanssa. Valmistaudu yhteisötapahtumaan 
ja kertomaan luomuksestasi muille. 
Harjoittele projektisi toiminnan 
selittämistä sekä suunnittelua koskevien 
päätöksiesi kertomista. 

Shapes 
• Touches and Animations

Yhteisötapahtuma 
Juhlista kerhon saavutuksia yhteisötapahtumalla. Voit esitellä projektiasi, kertoa suunnitteluprosessista ja saada palautetta omalta 
yhteisöltäsi. 

10 11 12
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Kyselyn tekeminen ystäville 
Moduulin yleiskatsaus 

Tässä moduulissa kerholaiset käyttävät taitojaan suorittamalla haastavampia pulmatehtäviä 
Kaikki osaavat koodata -tehtävät -oppaassa. He harjoittelevat koodaamista ratkaisemalla 
pulmatehtäviä Swift Playgroundsin Learn to Code 1:ssä ja Learn to Code 2:ssa. Lisäksi he 
käyttävät edistyneempiä taitojaan kehittääkseen playground-projektin, joka pyytää 
käyttäjältä tietoja ja reagoi niihin. Tämä moduuli edellyttää Kaikki osaavat koodata 
-tehtäväkirjan lukujen 1–6 tehtävien materiaalien ymmärtämistä ja Projektin rakentaminen 
-kerhomoduulin suorittamista tai vastaavia taustatietoja. 

Opi ja kokeile -tapaamisissa kerholaiset tutkivat keskeisiä käsitteitä ja soveltavat niitä 
koodaustehtäviin ja -haasteisiin Swift Playgroundsin avulla. Sovella ja luo yhteys 
-tapaamisissa he oppivat, miten koodia käyttämällä voidaan tutkia ideoita ja luoda uusia 
tuotteita. Harkitse tapaamisten päätyttyä yhteisötapahtuman järjestämistä kerholaisille 
heidän projektiensa esittelyä varten.  

Kaikki osaavat koodata -tehtävät -oppaan tehtävien sivunumerot sisältyvät harjoituksiin. 
Jos haluat lisätietoja harjoituksista, tutustua lisäresursseihin ja selvittää, miten voit tukea tai 
haastaa kerhon jäseniä, tutustu Kaikki osaavat koodata -tehtävien opettajan oppaaseen. 

Tapaamisten yleiskatsaus 

Opi ja kokeile: 4 tapaamista 

Sovella ja luo yhteys: 8 tapaamista 

Yhteisötapahtuma

Rock, Paper, Scissors

Vastaukset
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Resurssit

Learn to Code 1

Learn to Code 2

https://books.apple.com/fi/book/everyone-can-code-puzzles-teacher-guide/id1481279881?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fi


Toiminnot parametreilla 
Opi, miten voit antaa tietokoneille lisää 
tietoa tekemällä toiminnoista tarkempia 
parametreilla.  

Opi: Katso Parameters-luvun johdanto 
Learn to Code 2:ssa. 
Recipe for Success (sivu 71) 
Kokeile: Tee Parameters -luvun 
pulmatehtävät Learn to Code 2:ssa 
(sivut 72–75).

Learn to Code 2: 
Parameters 
• Introduction 
• Moving Further Forward
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1 Loogiset operaattorit 
Opi, miten koodataan tietynlaista 
toimintaa tiettyjen ehtojen pohjalta 
käyttämällä loogisia operaattoreita.  

Opi: Katso Logical Operators -luvun 
johdanto Learn to Code 1:ssä. 
Someone Says, Round 2 (sivu 81) 
Kokeile: Suorita Logical Operators 
-luvun pulmatehtävät Learn to 
Code 1:ssä (sivut 82–85). 

Learn to Code 1
Logical Operators 
• Introduction 
• Using the NOT Operator 
• Checking This AND That 
• Checking This OR That

Pelin suunnittelu 
Suunnittele uusi, parempi versio pelistä 
Swift Playgroundsin Rock, Paper, 
Scissors -haasteen avulla. 

Sovella: Build a Rock, Paper, Scissors 
game (sivu 76) 

Rock, Paper, Scissors 
• Creating a Game 
• Sharing Code 
• Adding Actions 
• Modifying Properties

2 3
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Kyselyn luominen 
Yhdistä operaattoreihin liittyvään 
tietämykseen ehtoja, muuttujia, 
toimintoja sekä toimintoja parametreilla 
ja luo kysely Answers-aloituspohjalla 
Swift Playgroundsissa. 

Sovella: Build a quiz (sivu 86) 

Vastaukset 
• Teksti 
• Tietoja 

ohjelmointirajapinnasta 
• Mikä on sinun tyyppisi -kysely

While-silmukat 
Tutustu while-silmukoihin ja siihen, miten 
niiden avulla silmukoidaan koodinpätkä, 
kunnes ehto on tosi.  

Opi: Katso While Loops -luvun johdanto 
Learn to Code 1:ssä. 

Playground Games (sivu 90) 

Kokeile: Tee While Loops -luvun 
pulmatehtävät Learn to Code 1:ssä 
(sivut 91–94). 

Learn to Code 1
While Loops 
• Introduction 
• Running Code While… 
• Create Smarter While Loops 
• Nesting Loops

Kyselyprojektin   
   suunnitteleminen 
Keksi idea omasta playground-
kyselyprojektista, joka perustuu 
Answers-aloituspohjaan. Päätä kyselyn 
käyttötarkoitus, tutki kyselyappien 
suunnittelua, pohdi kohdeyleisöä ja 
hahmottele oma idea. 

4 5 6
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Kyselyn tarkentaminen 
Päivitä alkuperäinen kyselysi, jotta voit 
tuoda erilaisia tiloja while-silmukoihisi. 
Tulet käyttämään näitä taitoja 
myöhemmissä tapahtumissa, kun 
koodaat oman projekti-ideasi.  

Sovella: Refine your quiz (sivu 95) 

Vastaukset 
• Teksti 
• Tietoja 

ohjelmointirajapinnasta 
• Mikä on sinun tyyppisi -kysely 

Taulukot ja refaktorointi 
Tässä osiossa kerholaiset oppivat uusia 
teknisiä taitoja taulukoiden avulla. Sitten 
he refaktoroivat koodia käyttäen näitä 
taitojaan.  

Opi: Katso Arrays-luvun johdanto Learn 
to Code 2:ssa. 
Evaluate (sivu 99) 
Kokeile: Tee Arrays -luvun 
pulmatehtävät Learn to Code 2:ssa 
(sivut 100–105). 

Learn to Code 2
Arrays 
• Introduction 
• Storing Information 
• Iteration Exploration 
• Stacking Blocks 
• Getting in Order 
• Fixing Index Out of Range Errors

Valintojen lisääminen  
   kyselyyn 
Päivitä playground-kyselyprojektisi niin, 
että se sisältää valintaluetteloita, ja 
kuvittele mielessäsi projekteja, joita voisit 
rakentaa valintaluetteloiden avulla.  

Sovella: Add choices to your quiz
(sivu 106) 

Vastaukset 
• Teksti 
• Tietoja 

ohjelmointirajapinnasta 
• Mikä on sinun tyyppisi -kysely

7 8 9
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Projektin rakentaminen 
Rakenna oma projektisi Answers-
aloituspohjalla. Käytä oppaana runkoa 
edellisestä tapaamisesta. 

Vastaukset 
• Teksti 
• Tietoja 

ohjelmointirajapinnasta 
• Mikä on sinun tyyppisi -kysely
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Uuden projektin   
   suunnitteleminen 
Hahmottele muita projekteja, joita 
voitaisiin luoda käyttäen Answers-
aloituspohjaa. Tutkikaa ideoita yhdessä 
ja kehitelkää sitten itsenäisesti idea, 
määrittäkää tavoite ja yleisö ja 
hahmotelkaa runko. 

Projektin arvioiminen 
Testaa playground-projektiasi muiden 
kanssa. Valmistaudu yhteisötapahtumaan 
ja kertomaan luomuksestasi muille. 
Harjoittele projektisi toiminnan 
selittämistä sekä suunnittelua koskevien 
päätöksiesi kertomista.  

Vastaukset 
• Teksti 
• Tietoja 

ohjelmointirajapinnasta 
• Mikä on sinun tyyppisi -kysely

Yhteisötapahtuma 
Juhlista kerhon saavutuksia yhteisötapahtumalla. Voit esitellä projektiasi, kertoa suunnitteluprosessista ja saada palautetta omalta 
yhteisöltäsi.

10 11 12
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Oppimispäiväkirja apin 
kehittämisestä

Tässä moduulissa kerholaiset suunnittelevat pienryhmissä apin, joka auttaa heitä 
ratkaisemaan heidän yhteisöään koskettavan ongelman. Heitä opastetaan 
suunnitteluprosessissa, jossa he hahmottelevat ideoita, suunnittelevat appia, rakentavat 
toimivan prototyypin Keynotessa ja arvioivat apin. 

Suunnitteluprosessin sisältö esitellään appikehittämisen oppimispäiväkirjan muodossa. 
Se auttaa kerholaisia tallentamaan ideansa ja seuraamaan niiden kehitystä suunnittelun eri 
vaiheiden aikana. Tarkoituksena on prosessin dokumentointi appiprojektin päivittämisen 
ja kehittämisen avuksi. Lisäksi siitä on hyötyä tulevien projektien viitemateriaalina ja 
lähtökohtana.  

Järjestä tämän moduulin päätteeksi appien esittelytapahtuma kerholaisten taitojen 
juhlistamiseksi. Saat vihjeitä ja resursseja tapahtumasi suunnitteluun lataamalla 
Appien esittelytapahtuman oppaan. 

Tapaamisten yleiskatsaus 

Ideoi: 2 tapaamista 

Suunnittele: 2 tapaamista 

Prototyyppi: 5 tapaamista 

Arviointi: 3 tapaamista 

Esittelytapahtuma
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Apin suunnittelu 
Moduulin yleiskatsaus

Resurssit

https://education-static.apple.com/geo/fi/education/2020/coding-club-kit/appjournal.key.zip
https://www.apple.com/fi/education/docs/app-showcase-guide.pdf
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Ideoi 
Tutustu appi-ideoihin ja mieti, miten 
voisit tehdä apillasi jotain, mikä on sinulle 
tärkeää. Ajattele appisi tarkoitusta ja 
yleisöä. 

Ideoi 
• Tarkoitus 
• Ideat 
• Painopiste 

Prototyyppi 
Suunnittele appisi käyttöliittymä, tee 
kuvakäsikirjoitus näyttönäkymistä ja 
rakenna apistasi toimiva prototyyppi 
Keynotessa.  

Prototyyppi 
• Luonnosnäytöt 
• Kuvakäsikirjoitus 
• Tarkenna apin toimintaa 
• Suunnittelutyyli 
• Rakenna 
• Apin kuvake ja nimi

Suunnittele 
Pohdi, mitä appisi todella tekee 
täyttääkseen tarkoituksensa samalla 
kun tutustut iOS:n toimintoihin ja 
osallistavaan lähestymistapaan.

Suunnittele 
• Käyttäjän toiminta 
• Syöttö- ja appitila 
• Valitse ominaisuudet 
• Osallistavuus

1–2 3–4 5–9
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Appien esittely 
Appien esittelytapahtumassa voidaan jakaa kerhon appien prototyypit ja myyntipuheet laajemman yhteisön kanssa. Hae inspiraatiota 
oman tapahtumasi suunnitteluun ja toteutukseen Appien esittelytapahtuman oppaasta. 
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   Arviointi 
Pidä myyntipuhe appi-ideastasi ja pyydä 
käyttäjiä testaamaan prototyyppiäsi. 
Kehitä ja tarkenna suunnitelmaasi 
saamasi palautteen perusteella.  

Arviointi 
• Apin myyntipuhe 
• Valmistele 
• Havainnointi

10–12
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Tässä moduulissa kerholaiset ohjelmoivat Swift Playgroundsin avulla Spheron ja luovat näin 
uudelleen klassisia pelihallipelejä. Tämä moduuli edellyttää, että kerholaisilla on mahdollisuus 
käyttää ainakin yhtä Spheroa aina kahden kerholaisen muodostamaa paria kohden. 

Kerholaiset tutkivat Spheron keräämää dataa ja sitä, miten he voivat käyttää näitä 
ominaisuuksia interaktiivisten pelien luomiseen. He toimivat yhteistyössä, jotta he ymmärtävät 
pelin rakentamiseen tarvittavan koodin. Sen jälkeen he muokkaavat koodia luoden 
kokemukseen oman yksilöllisen vivahteensa.  

Sitten kerholaiset soveltavat osaamistaan ja luovat oman pelinsä käyttäen yhtä tai useampaa 
Sphero-robottia. He jakavat pelinsä yhteisötapahtumassa, jossa he pyytävät yhteisön jäseniä 
katsomaan tai pelaamaan pelejään. Samalla he kertovat suunnittelu- ja koodauspäätöksistään.  

Tapaamisten yleiskatsaus 

Sphero Pong: 3 tapaamista 

Sphero Bop It: 2 tapaamista 

Sphero Pac-Man: 2 tapaamista 

Pelin suunnittelu: 5 tapaamista 

Yhteisötapahtuma

Sphero Arcade 1

Sphero Arcade 2

Sphero Arcade 3

Sphero Template

Sphero-minirobotti
(Yksi kutakin kahden kerholaisen paria kohden)
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Sphero-pelin tekeminen 
Moduulin yleiskatsaus

Resurssit



Sphero Pong 
Tutustukaa Sphero Arcade 1:een Swift 
Playgroundsissa. Oppikaa, miten Sphero 
saadaan liikkeelle ja avatkaa sitten 
Original Pong -sivu. Pelatkaa peliä 
pareina. Päättäkää pelin rakentamiseen 
tarvittava koodi, hahmotelkaa ideoita ja 
tehkää sitten hahmotelmaan merkintöjä 
pseudokoodilla. 

Sphero Arcade 1 
• Introduction 
• Roll 
• Aim 
• Heading  
• Collisions 
• Original Pong 

Sphero Bop It 
Luokaa parityönä Bop It -peli Spheron 
avulla. Tutustukaa Sphero Arcade 2:ssa 
siihen, miten mikäkin ele ohjelmoidaan, ja 
lisätkää haasteiden vaikeustasoa pelissä. 
Luokaa omat liikkeenne muokkaamalla 
koodia ja tutkikaa, mitä muuta koodia 
saattaisitte tarvita visuaalisen 
playground-käyttöliittymän 
yhdistämiseksi Spheroon.  

Sphero Arcade 2 
• Introduction 
• Tap 
• Toss 
• Spin 
• Shake 
• Randomize Game 
• Difficulty Ramp 
• Play the Game

Sphero Pong 
Luokaa pienryhmissä Sphero Pong 
-peli ”livenä” käyttäen jalkoja mailoina. 
Tarkastelkaa kolmannen tapaamisen 
lopussa koodia, jonka mielestänne 
tarvitsitte Sphero Pong -pelin 
rakentamiseen ja keskustelkaa, 
tarvitsetteko jotain muuta. 

Sphero Arcade 1 
• Real-World Setup 
• Bounce Angle 
• Back and Forth 
• Keeping Score 
• Winning the Game 
• Play the Game 
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Sphero Pac-Man 
Luokaa parityönä uudelleen Pac-Man-
pelihallipeli Spheron avulla. Tutustukaa 
Sphero Arcade 3:een, jotta opitte, miten 
Sphero ohjelmoidaan peliohjaimeksi, 
miten pelissä pisteytetään ja miten 
luodaan vihollisia. Muokatkaa peliä 
haastavammaksi ja tutkikaa, mitä muuta 
koodia voisitte tarvita visuaalisen 
käyttöliittymän kaikkien näkökohtien 
luomiseen. 

Sphero Arcade 3 
• Introduction 
• Simple Controls 
• Scoring 
• Power-Ups 
• Basic Enemies 
• Advanced Enemy 
• Play the Game  

   Pelin suunnittelu 
Hahmottele oman pelisi suunnitelmaa 
Spheron avulla. Peli voisi olla fyysinen 
versio pelihallipelistä, esterataan liittyvä 
haaste tai jopa yhden tai useamman 
Spheron sisältävä peli. Hahmottele ja 
suunnittele oma pelisi ja luo sitten 
playground-projekti Sphero Templaten 
avulla. Muista purkaa pelisi elementit 
osiin ja kertoa ajatustyöstäsi käyttämällä 
koodissasi kommentteja. 

Sphero Template 
• Template

Liikkuminen labyrintissä 
Ohjelmoi Sphero liikkumaan labyrintissä 
Sphero Template -playgroundilla. 
Luonnostele labyrintti ja luo se sitten 
käyttämällä maalarinteippiä. Kannattaa 
ehkä aloittaa yksinkertaisella labyrintillä. 
Voitte työskennellä pienryhmissä ja luoda 
yksinkertaisen labyrintin Sphero-
robottien avulla päättääksenne, kuka 
suoriutui labyrintistä nopeimmin ja 
tarkimmin.

Sphero Template 
• Template 
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Yhteisötapahtuma 
Juhlista kerhon saavutuksia yhteisötapahtumalla. Voit esitellä projektiasi, kertoa suunnitteluprosessista ja saada palautetta omalta 
yhteisöltäsi.

6–7 8–9 10–12
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