
Lolan Oppipaketti PRO
Käyttöohje

Lolan Oppipaketti PRO sisältää 10 laajaa oppikokonaisuutta 2-8-vuotiaille lapsille. Niillä todiste-
tusti opitaan lukemaan, laskemaan ja kehitetään loogista päättelykykyä. Jokaisella osa-alueella 
nuorimmille suunnattu oppisovellus on vasemmassa yläkulmassa ja vaatimustaso nousee aurin-
gon kierron mukaisesti eli esim. matikassa helpoin on Lolan Matikkaseikkailu 2-5v. ja sitten Lolan 
Matikkajuna 3-7v. ja vaativin on Lolan Matikkajuna 2, 6-8v. Tässä ohjeessa käydään peli peliltä läpi 
pelin toiminnallisuus ja keskeinen sisältö.

OPPIPAPAKETIN PROFIILI
Oppipaketin oikeassa yläkulmasta voit luoda käyttäjälle profi ilin ”Kuka pelaa?”, joka seuraa jokai-
sen sovelluksen käyttöä ja voit jatkaa siitä mihin viimeksi jäit. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, 
kun Oppipakettia käyttää useampi lapsi. Profi ilien määrä on rajaton ja voit myös poistaa niitä.

OPPIMISEN SEURANTA, PROGRESS TRACKER

Viidessä sovelluksessa (ABC-juhlat, Tavuviidakko, ABC-retki, Matikkajuna ja 
Matikkajuna 2) on Oppimisen seuranta -painike, josta pystyt tarkistamaan oppimisen 
etenemisen eri osa-alueille. 



Musiikin saat pois nuottinapista           ja pelin kielen pystyt valitsemaan lipusta 

Aakkosjunassa on 3 vaikeustasoa ja jokaisessa tasossa 9 x 6 tehtävää. Kierroksen lopuksi pääset 
ostamaan oikeaan yläreunaan kertyvillä kolikoilla kaupasta mieleisesi lahjan (raahaa Lolan junaan) 
ja sen jälkeen näet kierroksen oikeiden vastausten prosentit.  

Tehtävän pystyt kuuntelemaan uudestaan tällä      ja tällä pääset pelin alkuun

Huomaa, että valitsemalla äänteet tai aakkoset tehtävät ovat hieman erilaisia. 

Suoritettuasi koko vaikeustason tehtävät näet kolikoiden määrän 
sekä käytetyn ajan ja sen jälkeen on juhlien aika lahjoineen!

LOLAN AAKKOSJUNA

Lukemaan oppimisen peli, jossa opitaan tunnistamaan äänteiden ja kirjainten vas-
taavuus sekä pienet ja isot kirjaimet. Lisäksi 
tunnistetaan sanojen alkuäänteitä yhdistämällä 
ne kuviin. Vanhemmat kyltistä pääset sivulle, 
josta voit valita opiskellaanko äänteillä vai aakkosilla.

LOLAN ABC-JUHLAT

Sovellus on suunniteltu 4-7-vuotiaille. Lukemaan oppiminen alkaa vokaalien tun-
nistus- ja piirtämistehtävällä. Kun oikein vastauksia on riittävästi, pääsee eteen-
päin opettelemaan konsonantteja. Sovelluksessa ei ole eri vaikeustasoja, vaan se 
tunnistaa osaamisesi ja antaa uusia tehtäviä automaattisesti. Sen vuoksi luo

profi ili pelin toisella sivulla klikkaamalla vihreää 
palkkia ja kirjoitamalla siihen nimesi. Nimi voi 
olla sama kuin Oppipaketin profi ilissa. Ruksilla 
pääset poistamaan profi ilin (paina ruksia ja ruksi 
ilmestyy hahmon päälle, vahvista klikkaamalla).

Kolmannessa näytössä voit valita joko kakun tai juhlahattujen koristelun, ilmapallojen täytön 
tai jäätelöannoksen tekemisen. Näihin hauskoihin tehtäviin pääset aina jokaisen tehtävätason 
suoritettuasi.

Musiikin voi kytkeä pois painamalla kotipainiketta        ja sitten musiikkinuottia:

Oppimisen seurantaan pääset pelistä painamalla kotipainiketta ja vielä ovea 
 
Näin pääset alkunäyttöön, jossa vasemmassa alakulmassa on tämä nallet- painike: 

Sitä painamalla avautuu laskin ja laskutehtävän suorituksen jälkeen oppimisen seurantanäkymä, 
josta pystyt näkemään opiskelijan onnistumisprosentin, peliajan ja suoritettujen tehtävien määrän 
kirjainten tunnistamisessa, tavaamisessa sekä muistipelissä.

Kannattaa jaksaa pelata sovellusta riittävästi, sillä silloin yhdistellään pieniä ja isoja kirjaimia sekä 
arvuutellaan sanan alkukirjainta, kun on kuultu sana puhuttuna. Lisäksi järjestellään aakkosia oi-
keaan järjestykseen ja opetellaan tavaamaan.



LOLAN TAVUVIIDAKKO

Sovelluksen kohderyhmä on 5-7-vuotiaat ja sillä opitaan lukemaan tavujen avulla. 
Helpolla tasolla tehtävät alkavat tavuäänteillä. Käytössä on helppoja vokaali- sekä 
soinnillisia konsonanttialkuisia sanoja isoilla kirjaimilla esim. AA-SI. Keskivaikealla 
tasolla kirjaimet ovat myös pieniä ja tavut lisääntyvät, kunnes vaikealla tasolla

ollaan jo 4-tavuisissa sanoissa. 

Musiikin saat pois tutusti alkunäytössä nuottinapista                  ja Oppimisen seurantaan pääset

tästä: 

Oppimisen seurannasta näet opiskellut 
9 aluetta ja peliajan sekä onnistumisprosentin:

Aloitusnäkymän jälkeen toisessa näkymässä pystyt joko valitsemaan helpon, keskivaikean tai 
vaikean tason, joissa peli vaikeutuu automaattisesti kolmella alatasolla. Voit myös painaa vasem-
massa yläkulmassa olevaa painiketta ja valita suoraan jonkin yhdeksästä tasosta, joka ei vaikeu-
du. Oppimista riittää, sillä jokaisella kierroksella on 3+3+3+1+3 tehtävää x 6 kierrosta x 9 tasoa.

LOLAN ABC-RETKI

Peli opettaa englantia ja kohderyhmä on 5-9-vuotiaat. Peli mukautuu lapsen 
osaamistasoon, joten alussa ei valita vaikeustasoa. Jokaisella kierroksella on 10 
tehtävää, jonka jälkeen pääset tekemään voileivän, jäätelöannoksen, hedelmäkorin 
tai leijan.

Oppimista voit seurata etusivun Progress Tracker painikkeesta: 

Musiikin saat pois painamalla hammasratasta             , jolloin avautuu Paussi-näkymä ja musiikin 

ON/OFF-panike: 

LOLAN MATIKKASEIKKAILU

Sovellus opettaa matikkaa 3-6-vuotiaille. Pelissä ei ole 
valittavia vaikeustasoja, vaan se mukautuu automaattisesti 
lapsen taitoihin ja antaa hänelle tehtäviä loogisessa ja 
lapsiystävällisessä järjestyksessä. Tämän vuoksi sovelluksen 

alussa voit luoda profi ilin, eli valita seitsemästä hahmosta itsellesi mieleisen, joka etenee pelissä. 
Voit hahmon kanssa aina jatkaa mihin viimeksi jäit. Lolan Matikkaseikkailussa opitaan seuraavia 
asioita: 

� Kokojen, määrien ja numeroiden vertaileminen
� Esineiden lajitteleminen ja ryhmitteleminen
� Numeroiden tunnistaminen ja esineiden laskeminen 
� Yhteenlaskeminen numeroilla ja esineillä; numeroiden järjestäminen
� Muotojen ja värien tunnistaminen



Lolan ilmalaivalla lennetään saarelta saarelle tekemään tehtäviä, joiden jälkeen pääsee pukemaan, 
nukuttamaan, leikittämään, piirtämään tai syöttämään omaa hahmoaan. Jokaisella saarella on 
3 porttia, joiden sisällä 3 tehtävää.

  Paussi-painikkeella pystyt avaamaan näytön, josta saat kytkettyä musiikin pois ja   
  pääset palaamaan alkunäyttöön. Alkunäytön hammasrattaasta pystyt vaihtamaan  
  kielen.  kielen.

LOLAN MATIKKAJUNA

Lolan seurue kulkee junalla juhliin ja pysähtyy välillä ratkomaan matikkatehtäviä. 
Lolan Matikkajuna on suunniteltu erityisesti 3–7- vuotiaille lapsille. Tämä matik-
kapeli kannustaa hauskalla tavalla lapsia oppimaan tärkeitä taitoja, kuten yhteen- 
ja vähennyslaskua ja ongelmanratkaisua. Käytössä ovat luvut 1-9.

Alkunäytössä on musiikkipainike, kielivalinta sekä oppimisen seuranta. Seuraavalta sivulta voit 
valita vaikeustason vaikea (11 x 6 tehtävää), keskitaso (10 x 6 tehtävää) tai helppo 
(9 x 6 tehtävää). 

Kirjautuneena voit käydä tarkistamassa onnis-
tumiset Oppimisen seurannasta näissä: 

� Numeroiden järjestäminen
� Laskutehtävä
� Lukujen vertailu
� Esineiden laskeminen
� Logiikkatehtävä
� Ilmapallojen vertailu
� Ilmapallojen yhteenlasku
� Numeropalapeli
� Numeroiden tunnistaminen

LOLAN MATIKKAJUNA 2

Lolan matikkajuna 2 on suunniteltu 6-8 -vuotiaille lapsille. Peli alkaa helpohkoil-
la yhteenlaskutehtävillä ja numeroiden järjestelemisellä ja siirtyy haastavampiin 
tehtäviin sitä mukaa, kun lapsen taidot kehittyvät. Tehtyään vähän tehtäviä pelaaja 
pääsee valitsemaan Lolan ystäville naamiaispukuja. Käytössä ovat nyt myös 
kymmenluvut.

Alkunäytöstä löydät Oppimisen seurantapainikkeen ja hammasrattaan takaa kielivalikon. Toisessa 
näytössä pääset valitsemaan vaikeustason: Vaikea, Keskitaso, Helppo

Näitä opitaan sovelluksessa: 

� Yksinumeroinen yhteenlasku
� Kaksinumeroinen yhteenlasku
� Yksinumeroinen vähennyslasku
� Kaksinumeroinen vähennyslasku 
� Numeroarvojen järjestäminen
� Logiikka
� Kertolaskut
� Yhteenlaskut
� Vähennyslaskut 



LOLA RANNALLA -PALAPELI

Pelaajan tehtävänä on vetää palapelien palat paikoilleen ja muodostaa näin valmii-
ta kuvia. Tehtävät sopivat jo ihan pienille, jopa 2-vuotiaista ylöspäin. Peli sisältää 
jokaisella kolmella vaikeustasolla kymmenen eri vaikeustason palapeliä. 

Alkunäytössä voit asettaa musiikin pois, valita kielen sekä lukea tietoa pelistä Vanhemmat-osios-
sa. 

Seuraavassa valikossa pystyt valitsemaan kolmesta eri vaikeustasosta. Huomaa, että peli tallen-
taa pelatut palapelit laitteelle, joten profi ili ei ole nyt käytössä. 
Voit tyhjentää aikaisemmin pelatut pelit tämän näytön roskakorista: 

Huomioi, että voit tyhjentää roskakorista myös pelkästään tietyn vaikeustason tehtävät valittuasi 
ko. vaikeustason.

LOLA LÖYTÖRETKELLÄ 

Lola Löytöretkellä on sanapeli, jossa pelaajan tehtävä on etsiä näytöltä esineitä – 
tason mukaan vaihtelevien vihjeiden perusteella. Samalla pelaaja tutustuu maa-
ilman karttaan ja vähän kulttuureihinkin eri puolilla maailmaa. Helpoin taso sopii 
hyvin 3-6 -vuotiaille lapsille, keskitasolla etsitään tietyillä kirjaimilla alkavia asioita

ja vaikeimmalla tasolla vinkit sisältävät etsittävien asioiden ominaisuuksia.

Pelin alussa kartalla on auki vain 3 paikkaa ja voit pelata vain helppoa tasoa. Ratkaistessasi 
tehtäviä saat kolikoita ja voit aukaista seuraavia vaikeustasoja. Yhdessä maassa on tehtäviä 
5 x 3 x 3 kpl ja ne suoritettuasi voit valita matkamuiston ja vuorossa on matkakuvan vuoro.

Esineiden etsiminen tässä opettavaisessa pelissä kehittää lapsen sanavarastoa, keskittymiskykyä, 
motoriikkaa ja hahmontunnistuskykyä. Pienet hauskat yllätykset pitävät mielenkiinnon yllä.

Peli on todella laaja ja voit aina pelata jo pelattuja maita uudestaan.

LOLAN HEDELMÄSUDOKU 

Peli on kehitetty klassisen Sudokun pohjalta ajatellen kohderyhmänä juuri 
4-8- vuotiaita lapsia. Pelin tarkoituksena on auttaa Lola Pandaa järjestämään 
hedelmiä, jotta hän saisi avattua hedelmäkauppansa. Muutaman onnistuneesti 
ratkotun tehtävän jälkeen pelaaja saa valita palkinnon ja avata pelin lopussa Lolan 
hedelmäkaupan

Peli alkaa helpolla tasolla. Siinä pelaajat etsivät puuttuvaa hedelmää 3×3-ruudukossa. Pelin helpot 
ohjeet ja ääniohjaus mahdollistavat sen, että pienempikin lapsi oppii nopeasti pelin tarkoituksen. 
Vaikeammalla tasolla pelaaja täyttää isompaa 4×4-Sudoku-ruudukkoa numeroilla.

Alkunäytössä vasemman ylänurkan hammasrattaasta pääset pelin taustatietoihin ja voit 
valita kielen. Talopainikkeella pääset takaisin. Lisäksi alkunäytössä on valittavissa pelin kolme 
vaikeustasoa.

  Seuraavassa näytössä näet opetusvideon peliohjeista. Jos et heti osaa pelata, niin  
  vasemman yläkulman lampusta saat vihjeen. 



  Keskeytyspainikkeella pääset valikkoon, josta voit ottaa musiikin pois tai katsoa 
  kysymysmerkistä opetusvideon uudelleen tai palata ovesta aloitusvalikkoon.

Peli vaikeutuu automaattisesti, jos teet kaikki oikein ja pysyy samalla tasolla tehdessäsi virheitä. 
Aukaistaksesi Lolan hedelmäkaupan sinun pitää ratkaista Sudoku 3 x 6 kertaa.

LOPUKSI
Kuten huomaat, Lolan Oppipaketti PRO on erittäin monipuolinen ja laaja oppikokonaisuus, jonka
ääressä lapsi todistetusti oppi lukemaan ja laskemaan sekä looginen päättelykyky kehittyy. Ja
mikä parhainta, oppiminen tapahtuu huomaamatta hauskalla tavalla.

Nettisivulta lolapanda.com/fi /oppimispelit/ löydät jokaisesta pelistä myös lyhyen opetusvideon.

Jos sinulla on kysyttävää oppisisällöistä, niin otathan yhteyttä:

Jussi-Pekka Koskiranta
p. 050 65560
jussi-pekka.koskiranta@beiz.com
Hauskaa oppimista Lola Pandan seurassa!


