
 
   
 
 

  

 

TARINAT TABLETEILLA DIGITAALISIKSI – DIGITARINAT  
   

Katso innostava esimerkki! 
 

 Sopii erityisesti yläkouluikäisille 

 Digitarina on lyhyt video, joka koostuu valokuvista, tekstistä, 
musiikista ja äänestä sekä mahdollisesti videopätkistä 

 Voi olla elämäkerta, videopäiväkirja, fakta, fiktio, opastusvi-
deo, mainos, opetusvideo, oman lomamatkan kertomus jne. 

 Käyttökelpoinen kaikissa aineissa 

 Sovella erityisesti kielten opiskeluun, vaikkapa eng-
lannin kirjallinen työ rauhankasvatus-aiheella. 

 Soveltuu hyvin media- ja globaalikasvatukseen sekä 
tekijänoikeusasioiden opetteluun 

 

NÄIN TEET 
 

 Parin minuutin filmit still-kuvista, puheesta, musiikista tai ää-
nitehosteista 

 Vaati runsaasti aikaa. Toteuta esim. tietyn ryhmän säännölli-
sillä kirjastokäynneillä. 

 Vinkki: Yhdistäkää jatkotyöstäminen pelaamiseen vaikkapa 
alakoulussa.  

 Omista sähköisten lempipelien tarinoista digitaalisiksi 
jatkotarinoiksi.  

 Esitelkää digitarinat vanhempainillassa vanhemmille tai laa-
jemmalle yhteisölle. 

 
 

TARVITAAN 
 

 Digikamera tai kännykkäkamera 

 Windowsin elokuvatyökalu Movie Maker 
TAI 

 iPad ja iMovie-sovellus 

 iPhone 

 muu iPadiin/iPhoneen soveltuva editointiohjelma 

 
NAPPAA TARKEMMAT OHJEET iMOVIEN 
KÄYTTÄMISEEN DIGITARINOISSA TÄÄLTÄ! 
 
 

http://www.lukuinto.fi/
http://tuubi.edu.turku.fi/videot/dimensions-war-and-peace-peace-symbols
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/pelaaminen/pelitarinat.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/pelaaminen/pelitarinat.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tuottaminen/digitarinat_war_and_peace.pdf


 
   
 
 

  

 

YHDISTÄ TEKIJÄNOIKEUKSIEN OPPITUNTIIN 
 
Kuvista 

 Omien valokuvien käyttäminen sallittua paitsi, jos kuvissa 
esiintyy joku muu tunnistettavissa oleva henkilö, kuvien käyt-
tämiseen on pyydettävä lupa. 

 Jos käytetään kuvia netistä, vältetään tekijänoikeuksien rik-
komista parhaiten käyttämällä näiden hakupalvelujen lisen-
soituja kuvia ja musiikkia: 

 Creative Commons (Flickr, Fotopedia, Google Images, 
Open Clip Art Library, Pixabay) 

 Wikimedia Commons  

 Tarkista kuvan lisensointi jokaisen kuvan kohdalta sil-
tä sivustolta, jolta kuvan löysit! 

 Jos kuvassa on merkintä ND=No Derivates (ei muu-
toksia), sitä ei saa käyttää uuden teoksen osana. 

 Tekijän nimet mainittava esim. lopputeksteissä. 
 
Musiikista 

 Pätee samat säännöt kuin kuviin 

 Tiedosto täytyy ladata koneelle, jotta sen voi lisätä videoon. 

 Hae vapaasti käytössä olevaa musiikkia: 

 Creative Commons 

 ccMixter (kappaleet toimivat Windows-
elokuvatyökalun kanssa) 

 

Tehtäviä tekijänoikeuksista täällä. 
 
 

Kehitys ja toteutus: Puolalan koulu, englannin opettaja Judi Rose, 
mediakasvatusinformaatikko Terhi Hannula, Turun kaupunginkirjasto, 
Turku. Myllyojan koulu ja Myllyojan lähikirjasto, Oulu. 
 

http://www.lukuinto.fi/
http://search.creativecommons.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://search.creativecommons.org/
http://dig.ccmixter.org/dig
http://www.tekijanoikeus.fi/oppimateriaalia-kouluille

