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• Lukekaa tehtävä läpi.

• Kokeile ensin suorittaa tehtävä 
itsenäisesti omalla älypuhelimellasi. 

• Katsokaa sitten ryhmän kanssa, 
miten tehtävä suoritetaan. 

• Suorita tehtävä nyt itsenäisesti. 

• Pitäkää tauko enintään 45 minuutin 
jälkeen.

• Siirry tauon jälkeen aihepiirin Totuus-
osioon.

Tehtävät 



Keskustelette ystävien kanssa Suomen kaupunkien asukasluvuista. 

Mikä on Savonlinnan asukasluku?

• Tarkista internetistä, mikä Savonlinnnan oikea asukasluku on.



Olet lomamatkalla Sevillassa. 

Sinulle on puhjennut flunssa ja haluat poiketa apteekkiin. 
Kaikki vastaantulijat puhuvat vain espanjaa.

• Selvitä, miten kysyt "Missä on apteekki?" espanjaksi.



Etsi internetistä lempiruokasi resepti. 

• Kirjoita lempiruokasi nimi chattiin



Olet käymässä Porissa ja haluat vierailla Luontotalo Arkissa, 
joka esittelee Satakunnan luontoa. 

• Selvitä Luontotalon Arkin aukioloajat.



Olet Rovaniemellä ja valmistaudut huomiselle kävelyretkelle. 

• Selvitä, millainen sää Rovaniemellä on huomenna.



Päässäsi soi laulu. 

Muistat osan laulun sanoista, mutta kuka lauloi sen ja mikä on 
laulun nimi? 

• Etsi laulun nimi ja laulaja seuraavan perusteella: 
”valon säteiden tie minut muistoihin vie”.



Kuinka monta tornia Olavinlinnassa on nykyisin?

• Selvitä Olavinlinnan tornien lukumäärä käyttämällä 
Internetin kuvahakua. 



Imurisi on hajonnut. Ystäväsi ovat lähettäneet sinulle 
suosituksia. 

Olet avannut linkit ja sinulle on avautunut monta erillistä 
ikkunaa imureita. 

• Avaa internetselaimesi ja sulje turhat auki olevat 
selainikkunat.



• Lukekaa Totuus-kysymys.

• Mieti vastausta hetki.

• Kirjoita vastauksesi chat-
keskustelukenttään. 

• Keskustelkaa vastauksesta.

• Siirtykää loppukeskusteluun 
30-35 minuutin jälkeen tai kun 
kaikki totuudet on käyty läpi. 

Totuudet



Olet havainnut terveysoireita, jotka huolestuttavat. 

Mistä voit etsiä luotettavaa terveystietoa verkossa?  

• Mainitse kolme luotettavaa terveystietojen lähdettä. 



Mitä teet, kun saat kaveripyynnön sosiaalisessa mediassa 
(esim. Facebookissa)?

a. Hyväksyn henkilön automaattisesti kaverikseni.

b. Hyväksyn vain sellaisen henkilön, jonka oikeasti tunnen.

c. Hyväksyn henkilöt, jotka ovat kaverieni kavereita.



• Voiko pankki kysyä pankkitunnuksia sähköpostilla, 
tekstiviestillä tai puhelimella? 



Näet hauskan kuvan presidentistä, jossa hän sanoo jotain 
yllättävää. 

• Mistä tiedät, sanoiko hän niin oikeasti? 



• Miten varmistat, että lukemasi uutinen on ajankohtainen 
ja luotettava?



Löydät internetistä kivan kuvan. 

• Saatko jakaa sen omalla facebook-tililläsi ilman 
tekijätietoja?



Opitko tänään uutta?

Millainen olosi on nyt?

Mitä haluaisit oppia seuraavaksi? 

Loppukeskustelu



Tilaa painettu Digitaidot-peli 
info@kuuloliitto.fi
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