
KIVOJA VIESTEJÄ
Leiki, että olet ottanut kuvakaappauksen puhelimeesi tulleesta viestistä, 
josta sinulle tuli hyvä mieli. Piirrä tai kirjoita, mitä viestissä lukee.

(Oikea vastaus: Parsakaali on hyvää)

RATKAISE SALASANA
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Nimeni

Katson hauskoja videoita, kuten

Pelaan pelejä, mieluiten 

Juttelen kaverin kanssa, yleensä                    välityksellä.

Luen uutisia. Näin kiinnostavan uutisen

Opin uusia taitoja. Opin esimerkiksi

Kuuntelen musiikkia. Tykkään

Otan valokuvia esimerkiksi

Saan ideoita kivaan tekemiseen tai leikkimiseen. Kiva idea oli

MITÄ TEET PUHELIMELLASI, KOULUN LAITTEILLA TAI JOLLAKIN MUULLA VÄLINEELLÄ?
Täydennä lauseet (kirjoita tai piirrä).
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REILUJA KAVERITAITOJA
Kuuntele kysymykset tarkkaan ja merkitse sopivin vaihtoehto.

Joku on jätetty luokan keskustelun ulkopuolelle.

Kaveri haukkuu muita pelin tiimellyksessä jatkuvasti.

Puhelimeen tulee viesti, jossa sanotaan jotain kivaa 
vaatteistasi.

Keskusteluryhmässä leviää video, joka on pelottava ja 
ahdistava.

Kaverillasi on salaisuus, jonka paljastit vahingossa eräässä 
viestiketjussa toiselle kaverille. 

Puhelimeen tulleet vitsikkäät viestit kannattaa aina 
lähettää eteenpäin.

Kavereita ei saa kuvata ilman heidän lupaansa. 
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Ota ensiaskeleita digitaalisessa mediassa
-oppitunti | Oppilaan tehtävämoniste

Ole reilu kaveri. Lähetä vain kivoja viestejä. Älä kiusaa. 



Sopikaa kotona 

yhdessä, milloin 

puhelimella on 

nukkumaanmenoaika. 

TIETOA LASTEN 

MEDIANKÄYTÖSTÄ JA 

MEDIAKASVATUKSESTA:

mll.fi /mediakasvatus 

TILAA MLL:N 

MEDIAKASVATUKSEN 

UUTISKIRJE:

 mll.fi /ruutujenlumo 

Kotitehtävä: PUHELIN NUKKUMAAN YÖKSI
Suunnittele ja piirrä unipesä tai paikka, missä puhelimen olisi hyvä nukkua öisin. Piirrä oma puhelimesi siihen 
latautumaan. Jos sinulla ei ole vielä omaa puhelinta, voit suunnitella unipesään hienon mielikuvituspuhelimen. 

Vanhempi, juttele lapsen kanssa fi ksusta, vastuullisesta ja 

tasapainoisesta mediankäytöstä. Kysy ja kuuntele avoimin 

mielin, mitkä asiat ovat lapselle tärkeitä tai mukavia, mikä netissä 

kiinnostaa tai miten lapsen kaveripiirissä käytetään mediaa. 

Lapsi:

Vanhempi:

Mitä tykkäät tehdä puhelimella?

Lapsi:

Vanhempi:

Mitä haluaisit oppia lisää mediankäytössäsi?

Lapsi:

Vanhempi:

Minkälaisista asioista juttelet kavereidesi kanssa puhelimen välityksellä?

Lapsi:

Vanhempi:

Millainen olisi unelmien päivä? Käyttäisitkö silloin mediaa?

Lapsi:

Vanhempi:

Mikä nettiin liittyvä asia on harmittanut tai pelottanut sinua?

Lapsi:

Vanhempi:

Keksikää toisillenne mediankäyttöön liittyvä kysymys ja vastatkaa.

Kotitehtävä: KYSY JA VASTAA
Vastaa vanhempasi kanssa kysymyksiin. Kirjoittakaa vastaukset ylös. 
Keksikää myös toisillenne mediankäyttöön liittyvä kysymys ja vastatkaa niihin.


