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Aikamatkalla 
 

- museopedagogisen  
teemakokonaisuuden  

suunnittelu ja toteutus 
varhaiskasvatuksessa 
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1. työpaja 
Professori Kello tulee tapaamaan lapsia ja kertoo pit-
kästä matkastaan valtamerten takaa. Matkan inspi-
roimana tehdään pieni alkujumppa: uidaan, juostaan, 
körötetään bussilla ja lennetään esimerkiksi lentoko-
neella. 
 
Professori kysyy lapsilta, miten ajassa voi matkustaa ja 
tutkia menneitä asioita. Jutellaan siitä, miten voi katsoa 
valokuvia, lukea kirjoja ja käydä museoissa.  
 
Professori esittelee rikki menneen aikakoneensa ja an-
taa lapsille tehtäväksi rakentaa siihen uudet osat. Lap-
set saavat valita haluamiaan osia ja liittää ne osaksi ai-
kakonetta. Työskentelyn aikana pohditaan lasten 
kanssa, miten aikakone toimii ja mitä osat ovat. Lopuksi 
vielä askarrellaan foliosta aikakoneeseen antennit. 
 
Professori antaa kotitehtäväksi seuraavalle kerralle 
miettiä, mitä aikakone käyttää polttoaineenaan. 
 

2. työpaja 
Työpajan alussa tehdään alkujumppana ryhmässä kas-
vojumppaliikkeitä, jokainen lapsi saa näyttää halutes-
saan oman jumppaliikkeen tai irvistyksen.  
 
Professori johdattaa muistelemaan, mitä viime kerralla 
on tehtykään. Käydään läpi kotitehtävä: mitä aikakone 
käyttää polttoaineenaan? 
 
Professori kertoo, että aikakone on lähettänyt lapsille 
menneisyydestä kaksi esinettä: vanhan nallen ja pelin. 
Niiden myötä lapsilta kysytään, millaisia vanhoja asi-
oita he haluaisivat menneisyydestä tutkia.  
 
Lasten kanssa pohditaan, miten ja missä aikakone mat-
kustaa. Mitä on aika, miltä se näyttää, tuoksuu ja miltä 
se tuntuu? Maalataan ryhmässä isolle paperille erilai-
silla maaleilla lasten näkemys ajasta. 
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3. työpaja 
 
Professori tapaa lapset vuorotellen työskentelytilassa. 
Mukana on vanhoja valokuvia, joita on pyydetty kotoa. 
Varalla on myös erilaisia kuvia niitä lapsia varten, jotka 
eivät ole saaneet kuvia kotoa. Professori kertoo, että 
aikakone on lähettänyt vanhoja kuvia, joita voidaan yh-
dessä tutkia.  
 
Professori johdattelee pohtimaan, millaisia leluja ku-
vissa näkyy ja millaisia leikkejä on joskus leikitty. Lapsi 
saa miettiä myös sitä, millaisia leluja ennen on ollut ja 
onko kotona mahdollisesti joitain vanhoja leluja. Mitä 
lapselle tärkeä ihminen on leikkinyt itse lapsena? Mie-
titään myös sitä, millä leluilla ja mitä leikkejä nykyisin 
leikitään kotona ja päiväkodissa aikuisten kanssa. Pro-
fessori kirjaa lapsen ajatukset ylös. 
 
Lopuksi lapsi saa miettiä, mistä nykyajan lelusta tai lei-
kistä hän itse ottaisi valokuvan, jolla voisi kertoa tästä 
ajasta. Lapsi saa esiintyä kuvassa halutessaan tai ottaa 
itse kameralla kuvan. 

4. työpaja 
 
Lapset tulevat työskentelytilaan vuorollaan. Lapsen 
viime kerralla ottama kuva on tulostettu ja hänen 
pohdintansa on kirjoitettu puhtaaksi. Professori ky-
syy lapselta, muistaako hän edellisiltä kerroilta, mil-
lainen paikka on museo. Yhdessä mietitään, millaisia 
asioita museoissa olikaan. 
 
Yhdessä lasten kanssa perustetaan oma museo. 
Tässä työpajassa tehdään museoon taulu, jonka 
avulla voidaan tutkia millaisia lelut ja leikit ovat en-
nen olleet ja millaisia ne ovat nyt. Edellisen työpajan 
tutkimus palautetaan mieleen. Lasten tauluista muo-
dostuu yhteinen kokoelma. 
 
Lapsi saa koota, asetella ja liimata isolle pahville ot-
tamansa kuvan, kertomukset sekä halutessaan vielä 
piirtää tauluun kuvan kotona olevasta lempilelustaan 
ja kertoa siitä.  
 
 
 

5. työpaja 
 
Professori on vastassa ryhmää ovella ja kertoo, että huo-
neeseen on mentävä hyvin varovasti, koska aikakone on 
käynnissä. Lapset hiipivät professorin kanssa huonee-
seen. Huoneessa ihastellaan aikakoneen välkettä ja ää-
niä, sekä mietitään, onko kaikki kunnossa aikamatkaa 
varten. Onko mukana kaikkia niitä lasten kertomia asi-
oita, joita aikakone tarvitsi toimiakseen? 
 
Huoneen seinällä on lasten iso maalaus, joka esittää ai-
kaa. Sen keskellä lentää lasten rakentama aikakone. 
Esillä on myös lasten tekemät taulut, joissa on tutkittu 
menneen ajan ja nykyajan leluja sekä leikkejä.  
 
Lapset löytävät aikakoneen luota vanhan matkalaukun, 
jossa on vanhoja leluja. Niihin tutustutaan leikkimällä. 
Lopuksi lasten kanssa leikitään aikamatkaa: minne eri ai-
koihin ja paikkoihin koneella voidaan matkustaa?  
 
Lopuksi ryhmä saa seremoniallisesti stipendin tunnus-
tukseksi urheasta osallistumisesta aikamatka-projektiin. 
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Materiaalia museoleikkeihin 
 

Muistelulaukut 

http://vaarakirjastot.fi/muistelulaukut 

 

Museoviraston kuvakokoelmat 

https://www.kuvakokoelmat.fi/ 

 

Äänitehosteita vapaaseen käyttöön 

https://freesound.org/ 
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