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Scratch Jr ja iMovie 

Ohjelmointia ja animoituja tarinoita 
esi- ja alkuopetukseen



Scratch Jr - sovelluksesta:

- MIT:n kehittämä jo 2000-luvun alkupuolella
- Saatavilla Googlen Play-kaupasta ja Applen Storesta (ilmainen)
- Tarkoitettu ensisijaisesti n. 5-7-vuotiaille ohjelmoinnin harjoitteluun, mutta vain mielikuvitus rajana
- Omia hahmoja voi luoda piirtämällä tai kuvaamalla
- Yhdistettävissä useampiin eri aineisiin/aiheisiin - monialainen työkalu
- Yhdistämällä esim. iMovieta ja GarageBandia voidaan tuoda lapsen osaamista näkyväksi ja luoda 

uniikkeja taideteoksia (STEAM), joissa tekijänoikeudet säilyvät itsellä



Scratch Jr - valikot

Lähde: Peda.net 
https://peda.net/joensuu/jm/oio/alakoulu/
ojr/loay/scratchjr

https://peda.net/joensuu/jm/oio/alakoulu/ojr/loay/scratchjr
https://peda.net/joensuu/jm/oio/alakoulu/ojr/loay/scratchjr


Ohje Scratch Jr.-sovellukseen:
1. Työn tallentaminen ja pääsy kotivalikkoon
2. Näyttämö, jossa hahmot esiintyvät. Halutessasi poistaa valmiin hahmon, paina hahmoa kunnes siihen tulee 
näkyviin rasti.
3. Pääsy kokonäyttötilaan
4. Koordinaattiruudukko päälle/pois
5. Taustan valitseminen tai luominen näyttämölle. Voit valita valmiin taustan, ottaa kuvan kameralla tai piirtää 
taustan itse.
6. Otsikkojen ja tekstin kirjoittaminen
7. Hahmojen palauttaminen takaisin niiden aloitusasemiin. Halutessasi asettaa hahmolle uuden aloitusaseman, 
raahaa hahmo haluamaasi paikkaan.
8. Vihreä lippu aloittaa ohjelman kaikilla niillä hahmoilla, joille se on laitettu aloituskäskyksi.
9. Tarinan sivut. Jokaisella sivulla voi olla erilainen tausta ja hahmot. Sivujen järjestystä voi vaihtaa raahaamalla 
niitä haluttuun kohtaan. Sivuja voi poistaa painamalla poistettavaa sivua, kunnes näkyviin tulee rasti.
10. Työn nimen muuttaminen ja työn jakaminen. Työn voi jakaa sähköpostin kautta. Vastaanottajalla pitää olla 
laitteellaan Scratch Jr.-sovellus nähdäkseen jaettu työ.
11. Peruutusnäppäin viimeisimmän toiminnon perumiseen
12. Hahmon käskyt
13. Ohjelmointialue
14. Käskyvalikko. Raahaa tarvitsemasi käskyt ohjelmointialueelle.
15. Käskytyypit; aloituskäskyt (keltainen), liikkeet (sininen), ulkonäkö (violetti), äänet (vihreä), ohjaus (oranssi) ja 
lopetus (punainen)
16. Hahmot. Hahmoja voi lisätä +-merkistä. Hahmon ulkonäköä pääsee muokkaamaan hahmon kohdalla olevasta 
siveltimen kuvasta.



Tarinoista: voidaan miettiä tavoite tai tarve, 
johon luodaan ratkaisu ts. ohjelmoidaan 
animaatio

esim. x haluaa oppia y:n 

- Tai   ”Kissa” haluaa päästä ”avaruuteen” tai ”marsilainen” haluaa tutkia 
”planeetta Marsia” tai teema voisi olla ”Kissa haluaa pelastaa Itämeren”

- Papunetin kuvapankin kuvien avulla voi päästää alkuun  esim.

Haluaa 
tutkia Avulla











Harjoitellaan yhdessä!

1. Tehkää Scratch Jr:llä animaatio, jossa on vähintään 2 hahmoa ohjelmoituna ja 
2 eri ”kuvaa/näytöstä” ja kirjoittakaa aihe kuviin 

2. Tallentakaa näytöntallennuksella animaatio kokoruuduntilassa iPadin 
kuvakirjastoon. 

3. Hakekaa iMoviella ohjelmoitu animaatio kuvakirjastosta ja lisätkää siihen 
ääniä ja esim. alkutekstejä

+ Tehtävä: lisätkää äänimaisemaa myös GarageBandin puolelta. Voit käyttää 
myös valmiita looppeja


