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ActiveFloor-universumissa pelaaminen ja liikkuminen yhdistyvät 
oppimiseen. Lapset liikkuvat ja pelaavat interaktiivisella lattialla erilaisia 
toiminta- ja oppimispelejä.

Leikki on lapsille mieluisin tapa oppia, joten miksi et käyttäisi leikkiä osana 
opetusta? ActiveFloor tarjoaa kouluille, esikouluille, iltapäivähoidolle, 
kirjastoille ja sairaaloille uusia tapoja edistää koulutuksellista, sosiaalista ja 
motorista kehitystä hauskalla tavalla. 
Anna lapsille mahdollisuus oppia heille luonnollisimmalla tavalla – koko 
kehoa käyttäen.

ActiveFloor auttaa edistämään sosiaalisia taitoja, parantamaan ryhmätyötä, 
muodostamaan luovan oppimisympäristön – ja kaiken lisäksi se on TOSI 
HAUSKAA! 

Nyt me ActiveFloorilla sanomme: “Let´s go!”

LEIKKI – AIVOILLEMME MIELUISIN 
TAPA OPPIA



3 Antaa lapsille tasavertainen mahdollisuus 
auditiiviseen, visuaaliseen ja kineettiseen 
oppimiseen.

3 Edistää luovuutta, ryhmätyötaitoja, 
yhteistyötä ja kommunikaatiota.

3 Tekee oppimisesta hauskaa, osallistavaa  
ja motivoivaa.

3 Sekä antaa kaikenikäisille lapsille 
mahdollisuuden oppia ja kehittyä – niin 
älyllisesti, fyysisesti kuin sosiaalisestikin – heille 
luontevimmalla tavalla: koko kehoa käyttäen.

ACTIVE FLOOR



“Minusta on ihanaa nähdä, kuinka lapset huomaavat, että aineet, 
joissa heillä on yleensä vaikeuksia, ovatkin hauskoja ja mahdollisia 
oppia, koska painopiste on siirtymässä oppimisesta leikkiin – 
ActiveFloor on loistava tuote ja lapset rakastavat sitä!”

- Emily King, teknisten aineiden opettaja, Toll Gaten peruskoulu, 
Pickerington, Ohio, Yhdysvallat



LÖYDÄ TAI  
LUO OMA PELI

NÄIN ACTIVEFLOOR TOIMII

#1 #2 #3
Online-pelikirjasto ja 
alusta nimeltä MyFloor.

ActiveFlooriin kuuluu kolme tärkeää osaa:

Kattoon kiinnitettävä asennuslaatikko, jossa 
on projektori, tietokone ja liikkeentunnistus-
kamera, joka muuttaa lattialle tai seinälle 
heijastettavan kuvan kosketusnäytöksi ja joka 
pystyy havaitsemaan useita kohteita.

Interaktiivinen pelialue 
lattialla yhdistäen leikin 
ja liikkeen, kun pelejä 
pelataan jaloilla. Täällä 
kaikki taika tapahtuu.  



KAIKKI TARVITSEMASI 

LAITTEISTO KÄTEVÄSSÄ 
LAATIKOSSA

LÖYDÄ TAI  
LUO OMA PELI

YHDISTÄ PELAAMINEN JA 
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NÄIN ACTIVEFLOOR TOIMII



TÄLLAINEN ON 
ACTIVEFLOOR-
LAITTEISTOMME
ActiveFloor on kehittänyt erilaisia interaktiivisia 
ratkaisuja, jotka kaikki kannustavat liikkumaan ja 
haastavat uuteen tapaan oppia.



LIIKUTELTAVA MALLI, JOTA 

ON HELPPO SIIRTÄÄ TILASTA 
TOISEEN

KATTOON KIINNITETTÄVÄ MALLI, 

JOKA LUO INTERAKTIIVISEN 
SEINÄN

VAKIOMALLI, JOSTA ON 

SAATAVANA ERILAISIA MALLEJA 

ERILAISIIN TARPEISIIN 



Voit luoda omia interaktiivisia oppimispelejäsi 
vain muutamassa minuutissa. Kirjautumalla sisään 
ActiveFloorin verkkoalustalle voit kehittää pelejä 
millä tahansa mobiiliilaitteella tai tietokoneella. Sinä 
päätät, missä peliuniversumissa sisältösi tehdään. 
Päätät myös aiheen, teeman ja kohdeikäryhmän.

Sen lisäksi, että voit tehdä omia pelejä, voit myös 
pelata lukuisia jo olemassa olevia eriaiheisia 
oppimispelejä, jotka on tehty yhteistyössä opettajien 
ja pedagogien kanssa ja jotka on suunnattu eri 
ikäryhmille ja oppimistavoitteisiin.

NYT JOKAINEN VOI 
LUODA OPPIMISPELEJÄ



“Mahtavaa activefloorissa on se, että jokainen saa 
mahdollisuuden näyttää olevansa hyvä jossain. jotkut ovat 
hyviä ratkaisemaan yhtälöitä, toisilla on hyvä muisti ja kaikki 
(etenkin pojat) rakastavat kilpailua.”

- Jesper, matematiikan opettaja ja koulutuksen kehittäjä

MUISTIPELIT

VISAILUPELIT

AISTIPELIT  

AKTIVITEETTIPELIT  

Activity Games



ERILAISIA ULKOASUJA MONIA AIHEITA

Opetatko matematiikkaa, äidinkieltä tai luonnontieteitä? Päätät itse sinulle 
sopivan sisällön ja vaikeusasteen. Jokaiseen pelimalliin voit helposti lisätä 
omia tekstejä, kuvia, ääniä ja videoita.

Voit myös vaihtaa pelimallin ulkoasua. Kun valitaan tietty ulkoasu, pelimallin 
ulkonäkö muuttuu, mutta pelin toiminnot eivät. Tämä tekee peleistäsi entistä 
yksilöllisempiä ja toimivampia.

ActiveFloor julkaisee säännöllisesti uusia pelimalleja, joten yhdessä luomme 
parhaat opetuspelit.  Tarjoamme perusmallin, ja sinä luot uuden pelin 
lisäämällä sisällön.

YKSI PELIMALLI,  
MILJARDEJA YHDISTELMIÄ



ActiveFloor-ohjelmistoalusta sisältää 
maailmanlaajuisen pelikirjaston, jossa opettajat 
ja pedagogit ympäri maailmaa voivat jakaa 
juuri luomiaan pelejä keskenään.  Oppituntien 
järjestäminen ja suunnittelu sujuvat hetkessä.

ActiveFloor-verkkokirjastossa on tällä hetkellä 
muutama tuhat peliä kaikista aineista kaikille 
ikäluokille. Kun löydät pelin, josta pidät, 
voit lisätä sen omalle pelilistallesi tai ottaa 
siitä kopion ja kääntää sen automaattisesti 
haluamallesi kielelle. 

Oppimissisällön jakaminen opettajien kanssa 
ympäri maailmaa ei ole koskaan ollut helpompaa.

PELIKIRJASTO



KAIKKI, MITÄ SAAT OHJELMISTO-  
JA PALVELUPAKETISSAMME

Kaikkiin laitteistoratkaisuihin kuuluvat projektorisarja, vinyylilattia, tietokone, kaiuttimet –  
kaikki, mitä tarvitset saadaksesi ActiveFloorin “pelittämään”.

Kuulokkeiden huolto ja tuki
ActiveFloor-lisenssi sisältää ilmaisen tuen ja palvelun: olemme aina 
vain puhelinsoiton päässä ja valmiina auttamaan, jos ongelmia ilmenee.

Tietokoneohjelmisto ja lisenssi
Ohjelmistolla on ainutlaatuinen lisenssi, jonka ansiosta käyttäjäsi pääsevät käyttämään 
asennustasi ja pelejäsi ja sinä voit luoda omia pelejä ja oppimissisältöä.

SYNKRONOINTI – jatkuvat päivitykset
Saat lisenssijaksosi aikana kaikki uudet päivitykset, uudet pelit ja parannukset 
ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Suuri pelikirjasto
Saat yhteyden pelikirjastoon, jossa julkaisemme jatkuvasti yhteistyössä opettajien kanssa eri 
ikäryhmille ja eri oppimistavoitteisiin räätälöityjä eriaiheisia pelisisältöjä – näin löydät aina 
pelejä valmiina käyttöön.





ALOITA HETI!
Ota yhteyttä jo tänään, ja aloitetaan 
hauska ActiveFloor-matka – pidät siitä 
varmasti.

www.unisport.com


