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Mikä Seppo on
• Pelialusta, työkalu, jolla suunnitellaan

oppimispelejä
• Opettajille suunniteltu
• Selainpohjainen – ei sovellusten lataamista
• Pelilautana gps-kartta tai kuva
• Reaaliaikainen arviointi ja palaute
• Kehittäjä ja ylläpitäjä opetusalan ihmisten yritys

seppo.io
• Lisenssi hankittu Mikkelin kouluille Bitti-opettaja-

hanketta varten, voimassa vuoden 2017 loppuun.



Kirjastopolun suunnistusmallit

- Kirjastopolkusivustolla tuntimallit ja ohjaajan ohje
(sivulla muistilistoja kirjaston henkilökunnalle)

- Sama ohje myös paperisuunnistukseen
- 5-luokka (valmiit matskut)
- 7-luokka (matskut ei vielä sivustolla)

- https://kirjastopolkumikkeli.wordpress.com/



Pelaajan näkymä

• Valitse Chrome-selain ja etsi seppo.io
• Kirjaudu pelaajan tunnuksilla peliin 5-

luokkalaisten kirjastosuunnistus korjattu -
esimerkki 1 lähikirjastojen koulutukseen

• Näkymässä:
– Vasen alakulma – painikkeesta tekstit näkyviin
– Tehtävärastit 1-6 + keskellä bonusrasti
– Ylhäällä kaikkien pistetilanne, maksimipistemäärä ja

suoritetut tehtävät
• Vastaa muutamaan kysymykseen, esim. 1, 3, 5.



Pelin kopioiminen – kopioi!



Pelin muokkaaminen – klikkaa pelin
asetukset ja nimeä peli, niin että

erottuu muista ja tallenna



Muokkaa tehtävä 3 omaan kirjastoosi
sopivaksi

• Luova tehtävä
– Voi olla vapaamuotoinen tekstivastaus tai valokuvaa, ääntä, videota
– Pisteytysà Arviointitilanteessa pelin ohjaaja päättää, paljonko vastauksesta

saa pisteitä
• Monivalintatehtävä

– Vastausvaihtoehdot, joista vain yksi oikea, mutta muistakin vaihtoehdoista voi
saada pisteitä

– Pisteytysà Arviointi tulee automaattisesti
• Yhdellä tehtävärastilla voi olla useampi tehtävä ja tehtävät voivat olla eri

tyyppiä

à Selkeämpi lopputulos, jos rasti rakennettu niin, että yhdessä ”laatikossa”
kysytään vain yhtä asiaa.

Tehtävätyypit ja pisteytys



Joukkueiden luonti

Pelaajatunnus tulee
automaattisesti, kun
joukkuenimi annettu
à joukkueet
kirjautuvat näillä

Jos muita ohjaajia



Pelin ohjaaminen

• Ohjaamisessa on parasta käyttää pc:tä tai
kannettavaa tietokonetta

• Käynnistä peli play-nappulasta
• Kerro (anna paperilapulla) tunnukset pelaajille ja

varmista, että pääsevät sisään (jos ei onnistu,
anna uusi pelaajatunnus)

• Seuraa peliä koneelta ja arvioi tehtäviä
• Tarvittaessa voit laittaa viestejä shout boxin

kautta



Suoritusten arviointi ja katselu

Käynnistä/
sulje peli

Tehtävät

Täältä voit seurata, kuinka peli edistyy, eli kuinka moni on
suorittanut tehtävän.

Pistetilanne



Testipeli pareittain

• Toinen on ensi pelaaja, toinen ohjaaja ja sitten
toisin päin

• Ohjaaja, anna pelaajalle pelaajatunnus –
pelaaja, kirjaudu tunnuksella

• Pelaaja, suorita pari tehtävää – ohjaaja, seuraa
ja pisteytä



Pelin päättäminen

• Peli päättyy, kun kaikki ovat saaneet tehtävät
tehtyä tai aika loppuu (haaste on ehtiä
arvioida kaikki tehtävät siihen mennessä, kun
ne tulevat tehdyksi).

• Sulje peli ja katso pistetilanne. Eniten pisteitä
saanut joukkue voittaa.

• Jos mahdollista, ainakin joukkueiden ottamia
kuvia olisi mukava näyttää kaikille, vaikkei
toimi kovin kätevästi.



Uuden pelin luominen

Lisää tehtävä

Lisää tarina ja
säännöt


