
Oppimateriaali tuotettu Designmuseon Mitä jos? Toisenlaisia tulevaisuuksia -näyttelyyn 9.9.2022 - 12.3.2023. 
  

 

Koululaisen päivä vuonna 2050 

Lue ensin tarinan runko kokonaan läpi. Mieti millaista tulevaisuudessa 

voisi olla ja täytä tarinan tyhjät kohdat.  

Pitkä tarina 

 

”On vuosi 2050. ____________ (Kuka on tarinan päähenkilö?) herää. Hän ryhtyy valmistamaan 

aamupalaksi_____________________________ (Mitä tulevaisuudessa syödään aamuisin?). 

Syötyään hän lähtee________________________ (Miten kouluun liikutaan?) kouluun, joka 

sijaitsee __________________ (Missä?) ja on 

___________________________________ (Millainen on tulevaisuuden koulu? Kuvaile muutamalla 

sanalla). Ensimmäisen oppitunnin aiheena on ____________________________ (Mitä 

koulussa opitaan tulevaisuudessa?) ja oppilaat ____________________________________ 

(Tekevät mitä? Ovatko oppitunnut erilaisia kuin nykyään?). Lounaalle oppilaat kokoontuvat 

________________________ (Minne? Missä tulevaisuudessa syödään ruokaa) syömään 

_______________________ (Mitä tulevaisuudessa syödään?). 

Välitunnilla_______________________________________________ (Mitä koulussa 

tehdään välitunnilla?). Koulun jälkeen ____________ (Päähenkilön nimi) rientää 

______________________________________ (Tekemään mitä? Mitä tulevaisuudessa tehdään 

koulupäivän jälkeen?). Siellä hän tarvitsee _________________________ (Mitä? Millaista esinettä 

tai asiaa hän tarvitsee?). Sitten onkin aika mennä kotiin. Koti on 

_________________________ (Millainen?) ja siellä asuu 

___________________________ (Ketä tai mitä asuu kotona?). Illalla __________ (Päähenkilön 

nimi) luvassa on vielä ________________________ (Mitä päähenkilö voisi vielä tehdä illalla?). 

Päivä kääntyy iltaan ja ___________ (Päähenkilön nimi) on aika 

_______________________________ (Mitä tulevaisuudessa tehdään ennen nukkumista?) ja käydä 

sitten nukkumaan ___________________________ (Millaisessa paikassa päähenkilö nukkuu?). ” 

 

Piirrä tähän tarinaan liittyvä kuva. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Oppimateriaali tuotettu Designmuseon Mitä jos? Toisenlaisia tulevaisuuksia -näyttelyyn 9.9.2022 - 12.3.2023. 
  

 

Koululaisen päivä vuonna 2050 

Lue ensin tarinan runko kokonaan läpi. Mieti millaista tulevaisuudessa 

voisi olla ja täytä tarinan tyhjät kohdat.  

Lyhyt tarina 

 

”On vuosi 2050. ____________ (Kuka on tarinan päähenkilö?) herää. Hän ryhtyy valmistamaan 

aamupalaksi_____________________________ (Mitä tulevaisuudessa syödään aamuisin?). 

Syötyään hän lähtee kouluun, joka sijaitsee __________________ (Missä?) ja on 

___________________________________ (Millainen on tulevaisuuden koulu? Kuvaile muutamalla 

sanalla). Ensimmäisen oppitunnin aiheena on ____________________________ (Mitä 

koulussa opitaan tulevaisuudessa?). 

Välitunnilla________________________________________ (Mitä koulussa tehdään 

välitunnilla?). Koulun jälkeen ____________________________________________ 

(Mitä tulevaisuudessa tehdään koulupäivän jälkeen?). Sitten onkin aika mennä kotiin. Koti on 

_______________________ (Millainen?) ja siellä asuu 

____________________________ (Ketä tai mitä asuu kotona?). Päivä kääntyy iltaan ja 

___________ (Päähenkilön nimi) on aika _______________________________ (Mitä 

tulevaisuudessa tehdään ennen nukkumista?) ja käydä sitten nukkumaan 

___________________________ (Millaisessa paikassa päähenkilö nukkuu?). ” 

 

 

Piirrä tähän tarinaan liittyvä kuva. 

 

 

 

 

 

 

 


