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Johdanto

Mediakasvatus voidaan määritellä kasvatukseksi ja opiksi mediasta median parissa.
Mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta, jonka osapuolina ovat kasvattaja, kasvatettava
ja mediakulttuuri, ja ensisijaisena tavoitteena on tuottaa medialukutaitoa. Kasvaminen
mediavaltaisessa ympäristössä ei vielä tee meistä medialukutaitoisia. Niin ikään
mediakasvatuksena ei voida pitää pelkkää mediavälineiden ja sisältöjen käyttöä kasvatuksessa,
vaan mediakasvatuksesta voidaan puhua vasta silloin, kun sisällöt teknologioineen otetaan
analyyttisen tarkastelun kohteeksi tai oman tuotannon materiaksi.

Medialukutaito on taitojen rypäs, joka liittyy sekä mediatekstien vastaanottamiseen että
vuorovaikutteisuuteen ja osallisuuteen. Medialukutaitoinen henkilö ymmärtää ja hyödyntää
mediakulttuurisia ilmiöitä medialukutaidotonta laajemmin, syvemmin, yhteisöllisemmin ja
eettisemmin. Medialukutaito on ennen kaikkea mediaviestien erottelukykyä; pohjana on kyky
hahmottaa faktaaineiston ja fiktion erot.

Pienten lasten mediakasvatuksessa korostuu tällä hetkellä lapsilähtöisyys (toiminnan
lähtökohtana on lapsi ja hänen mediaympäristönsä), kasvatuskumppanuus (mediakasvatus on
sekä kodin että varhaiskasvatuksen tehtävä), lapsen hyvinvointi (yksilöllisyyden kunnioitus),
turvallinen median käyttö (aikuinen kantaa vastuun lapsen turvallisesta median käytöstä),
osallisuus (lapsi kykenee toimimaan yhteisössään ja voi vaikuttaa sen käytäntöihin), tunnetaidot
ja identiteetti (lapset ovat kosketuksissa oman tunnemaailman kanssa), kriittisyys (kyselevä ja
utelias suhtautuminen maailmaan) sekä toiminnallisuus (lasten on saatava toimia luovasti
ryhmässä).

Mediakasvatusta voidaan toteuttaa monella erilaisella lähestymistavalla:

 tutkimalla (esim. erilaisten mediaesitysten tutkiminen tai kollaasien tekeminen lehtikuvista
ovat hyviä lähestymistapoja mediaan ja sen välineisiin)

 liikkumalla (mediaesitystä tarkasteltaessa lapselle on annettava mahdollisuus kokeilla ja
hahmottaa asioita omalla kehollaan. Esim. kuvasuunnistus, pelimaailman rakentaminen ja siinä
seikkailu tai äänien tuottaminen omalla keholla.)

 taiteellisella kokemisella (musiikillista, kuvallista, tanssillista ja draamallista toimintaa,
kädentaitoja ja lasten kirjallisuutta. Oman tekemisen kautta lapsi poimii yksityiskohtia, kokeilee
havaintojaan, luo kokonaisuuksia mediaesityksestä ja kehittää omaa ilmaisutaitoaan. Esim.
paperinukkeaskartelu pelihahmoista, kuunnelman tai kuvakirjan tekeminen.)

 leikkimällä (lasten leikit saavat vaikutteita ja monimuotoisuutta medioista. Vapaan leikin
mahdollistaminen on olennaista, mutta mediakasvatuksellista leikkiä voidaan leikkiä
esimerkiksi eläytymällä johonkin lapselle tärkeään mediaesitykseen tai leikkimällä toimittajaa ja
tekemällä omia uutisia.)

Olen koonnut tähän oppaaseen listauksen hyödyllisistä linkeistä ja sovelluksista, vinkkejä
mediaesitysten analyysiin lasten kanssa sekä erilaisia mediakasvatuksellisia harjoituksia. Opas
on osa Kareliaammattikorkeakouluun tekemääni toiminnallista opinnäytetyötä.



Vinkkejä hyödyllisistä nettisivuista, oppimispeleistä ja sovelluksista

Ekapeli tietokoneella ja mobiililaitteilla pelattava oppimispeli, joka harjoittaa lukutaidon
perusteita. Oma versio myös maahanmuuttajalapsille.
http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli Sovellus ladattavissa älylaitteille
AppStoresta tai Google play –palvelusta.

Oppi&ilo maksuttomia oppimispelejä sekä leikki ja askarteluohjeita.
http://www.oppijailo.fi/lapset_ja_nuoret

Papunet muun muassa palapelejä, muistipelejä jne, sekä numeroihin, kirjoittamiseen ja
laskemiseen liittyviä tehtäviä. http://papunet.net/pelit

Lolan matikkajuna pelissä edetään pandan ohjastamalla junalla ja otetaan asemilta
eläinhahmoja kyytiin. Matkan varrella ratkaistaan yksinkertaisia laskutehtäviä. Peli on suunnatu
3–7vuotiaille. Sovellus ladattavissa AppStoresta tai Google play –palvelusta.

Lolan ABCjuhlat Kirjaimia ja äänteitä opetellaan suomeksi. Leikin lomassa lapsi saa hyvät
valmiudet lukemaan oppimiselle. Peli on suunnattu 4–7vuotiaille. Sovellus ladattavissa
älylaitteille AppStoresta tai Google play –palvelusta.

Pikku Kakkonen: pienimmille on mahdollisuus vapaaseen leikkiin. Isommille tarjolla on
minipelejä, joiden avulla voi myös opetella mm. numeroita ja kellonaikoja. Sovellus ladattavissa
älylaitteille AppStoresta tai Google play –palvelusta.

Molla ABC: tässä sovelluksessa tarkoituksena on oppia kirjainten ja numeroiden oikeaoppinen
käsin piirtäminen. Sovellus ladattavissa AppStoresta tai Google play –palvelusta.

Nuottiniitty: alle 5vuotiaille tarkoitettu sovellus, jossa leikitään väreillä ja sävelillä.
Sovelluksella on helppo ottaa myös ensiaskeleita kosketusnäyttöjen maailmaan, sillä lapsi voi
rauhassa tutkia sovellusta. Ladattavissa AppStoresta tai Google play –palvelusta.

Yle Areena: dokumentteja, laululeikkejä ja ohjelmia.

Kirjatti – kirjastokissa: erilaisia pelejä, joissa kirjasto, kirjat ja lehdet tulevat tutuksi.
https://www.tampere.fi/kirjasto/kirjatti/index.html

Aparaattisaari: tarinallinen oppimisympäristö, joka muodostuu Aparaattisaaripelistä ja
toiminnallisia tuokioita sisältävistä tarinoista. Sopii erityisen hyvin eskareille.
http://www.aparaattisaari.fi/index.html

Do Ink: Green Sceen – ja Animation & Drawing by Do Ink sovelluksilla voit tehdä erilaisia
piirroksia, animaatioita ja videoita. Ladattavissa AppStoresta.

Quiverohjelma: tulosta värikuva, anna lapsen värittää se, avaa ohjelma ja aseta padi
värityskuvan päälle, niin kuva alkaa elämään.

+ Facebookissa Varhaista aikaa –sivu sekä Varhaiskasvattajan materiaalipankkiryhmä.



Vinkkejä sujuvaan mediaarkeen kotona ja päiväkodissa

On tärkeä löytää teille sopiva tapa viettää mukavia hetkiä yhdessä median parissa.

Kuuntele lapsen mediakokemuksia ja keskustele hänen kanssaan askarruttavista
mediasisällöistä.

Arvosta lapsen mediasta saamia tärkeitä elämyksiä ja oppimiskokemuksia.

Tue lapsen turvallista, monipuolista ja vastuullista mediankäyttöä.

Tarjoa lapselle vaihtoehtoja monenlaiseen tekemiseen ja harrastamiseen.

Ole kiinnostunut siitä, mitä lapsi tekee median kanssa.

Tutustu lapsen digitaaliseen pelaamiseen.

Tarjoa lapselle mahdollisuus näyttää osaamistaan ja jakaa mielenkiinnon kohteita mediassa.
Esimerkiksi yhdessä pelaamalla voit paitsi havainnoida lapsesi suhtautumista peliin, myös
oppia ymmärtämään pelejä ja pelaamista paremmin.

Pohdi kasvattajana omaa suhdettasi medioihin, esim. peleihin tai Youtubeen. Tuomitseva
asenne hankaloittaa rakentavaa keskustelua.

Kysymyksiä avuksi mediaesityksen tulkintaan

• Kuka/ketkä/mikä on toimija ja kuka/ketkä/mikä toiminnan kohde?
• Mitä värejä kuvassa/esityksessä on?

• Millaisia kertojia tarinassa on?
• Kuinka toimintaa kuvataan?
• Millaisia tehokeinoja esityksessä on käytetty?
• Miten hahmot kuvataan; onko esityksessä sankareita, pahiksia jne?
• Millaisia tunnelmia esityksessä on?

• Kehen tarinassa voi samaistua?
• Millaisia valintoja esityksessä on tehty

(mitä on otettu mukaan ja mitä on ehkä jätetty pois)?
• Mitä esityksessä kerrotaan ja mitä on jätetty kertomatta?
• Millaisia tarinoita esitykseen liittyy?

• Mitä on tapahtunut ennen kuvan ottamista, entä sen jälkeen?
• Mihin kuvattu tapahtuma johtaa?

• Kenelle esitys on suunnattu?
• Mikä on esityksen viesti?/Millaisen tarinan esitys kertoo?
• Miksi esitys on tehty?



Lehdet, kirjat ja uutiset

Viestimiin tutustuminen ja oma mediankäyttö
Ohjaaja ottaa esiin kuvakortit, joissa on kuvia eri viestimistä. Pienimmät lapset tutkivat kuvia ja
tunnistavat niistä eri viestimiä. Isompien lasten kanssa kuvakortteja voi hyödyntää
sananselityspelinä Aliaksen tapaan.
Kuvien tutkimisen/sananselitysleikin jälkeen voidaan keskustella, ovat kaikki viestimet kaikille
tuttuja, ketkä ovat käyttäneet mitkäkin viestintä, kuinka paljon lapset viettävät aikaa minkäkin
viestimen parissa jne.

Satuuutiset
Tutkikaa lasten kanssa lehtikuvia (voita leikata kuvat valmiiksi tai antaa lasten valita mieleiset
kuvat lehtiä selailemalla). Jokainen lapsi saa valita itselleen mieluisen kuvan ja jakaa muille,
miksi valitsi kuvan. Yhdessä voidaan sitten pohtia, mitä kuvassa on, mitä kuvaushetkellä on
tapahtunut ja mitä kuvan ulkopuolelle on jäänyt. Samalla keskustellaan, millainen uutinen
kuvaan voisi liittyä. Lapset voivat kertoa saduttamalla uutisia kuviin, joko niin että kaikki lapset
kertovat satuuutisen yhdestä kuvasta tai jokainen lapsi kertoo tarinan omasta kuvastaan.
Lopuksi sadutetuista uutisista ja lehtikuvista voidaan koostaa ryhmän omat uutiset vaikkapa
kotiin viemisiksi.

Otsikointiharjoitus
Valitkaa yhteinen kuva, johon teette pienryhmissä erilaisia otsikoita. Pohtikaa, mitä kuvassa
tapahtuu, missä tilanteessa kuva on otettu ja mitä haluaisitte kertoa aiheesta lukijalle. Tehkää
ryhmissä kaksi otsikointia samalle kuvalle. Toinen otsikointi mahdollisimman
totuudenmukaisesti ja toinen puolestaan harhaanjohtavasti. Samasta kuvasta tehdyt otsikoinnit
havainnollistavat kuinka samasta aiheesta voi kertoa monella eri tavalla.



Päiväkodin uutiset
Miettikää yhdessä lasten kanssa, millaisia asioita ja miten haluatte kertoa päiväkotipäivästä
esimerkiksi vanhemmille. Sopikaa ryhmässä ”toimittajavuorot”, jolloin aina pari lapsista
dokumentoi yhteistä tekemistä ja arjen puuhia esimerkiksi kameraa tai tablettia hyödyntäen.
Tuotokset voidaan koota esimerkiksi päiväkodin blogiin tai omaan lehteen.

Kuvien tutkiminen
Pienten lasten kanssa voidaan tutkia lehtien ja kirjojen kuvia. Lapsi saa nimetä, mitä kuvassa
on, onko kuva vaikka iloinen jne. Aikuinen auttaa sanoittamisessa.

Kollaasityöskentely
Leikataan tai revitään lehdistä johonkin teemaan liittyviä (esim. talvisia kuvia) tai itselle
mieluisia kuvia. Koostetaan kuvista joko ryhmän yhteinen tai jokaiselle lapselle oma kollaasi,
jota voi tarvittaessa täydentää piirtämällä.

Satukirjan koostaminen
Lapset voivat itse tehdä oman satukirjan. Tarinat siihen voidaan kerätä esimerkiksi
saduttamalla, ja kirja voidaan koostaa hyödyntämällä Book Creator sovellusta. Kirja voidaan
kuvittaa piirroksin tai valokuvin.



Valokuva

Kuvasuunnistus
Ohjaaja ottaa kuvia päiväkodissa tai pihalla noin viidestä eri paikasta. Lasten tehtävä on löytää
kaikki rastit. Kuvat voi joko näyttää tabletin/älypuhelimen ruudulta rasti kerrallaan, tai tulostaa
ja viedä rasteille.
Suunnistuksen voi toteuttaa isompien lasten kanssa myös joukkueittain niin että toinen ryhmä
kuvaa viisi rastia toiselle ryhmälle, ja sitten he yrittävät löytää rastit.

Valokuvaa suosikkisi
Lasta voi pyytää ottamaan kuvan esimerkiksi suosikkipaikastaan tai leikistään päiväkodissa.
Lapsen kanssa voi kuvaamisen jälkeen keskustella esimerkiksi aamupiirillä, miten hän päätyi
kuvaamaan jonkin tietyn paikan/leikin.
Kuvia voi hyödyntää pedagogisessa dokumentoinnissa esimerkiksi laittamalla ne päiväkodin
blogiin tai tulostamalla kuvat ja liimaamalla ne eteistiloihin vanhempienkin nähtäväksi.

Tunneselfie
Harjoitelkaa eri tunteiden esittämistä ilmeillä ja eleillä peilin edessä. Kuvatkaa itsestänne selfiet
eli omakuvat kameralla. Varsinkin pienempien lasten kanssa voidaan tässä yhteydessä
keskustella tunnetaidoista ja tunteiden ilmaisusta.



Arvaa mikä?
Etsitään ja kerätään erilaisia mediaan ja tunteisiin liittyviä sanoja, joita piirretään tai kirjoitetaan
lapuille tai kuvataan digikameralla, kännykällä tai tabletilla. Leikitään itse kootulla sanastolla
sanaselitystä niin, että yksi lapsista vuorollaan kuvailee sanaa toisten yrittäessä arvata, mikä
sana on kyseessä. Selitettäväksi asiaksi voidaan valita myös jokin lapsille tuttu tarina, peli,
pelihahmo tai ohjelma.

Voimakuvat
Kysy lapsilta, millaisia sankarihahmoja he haluaisivat olla. Ottakaa kuvia, jotka tuovat esiin
hahmon vahvuuksia. Kuvissa voidaan hyödyntää lapsille tärkeitä mediahahmoja, roolivaatteita
ja itse askarreltua rekvisiittaa. Kun kuvat on otettu, katsellaan niitä yhdessä ja jutellaan kuvista
ja hahmoista. Aikuinen voi esimerkiksi saduttaa lapsia kuvien avulla, pyytää kertomaan tarinaa
kuvan inspiroimana.



Video

Animaatio
Animaation tekemiseen voi hyödyntää joko lasten piirroksia tai esimerkiksi Legohahmoja.
Käsikirjoituksena voi toimia jokin tuttu tarina, tai se voidaan vaikka saduttaa lapsilta. Lasten ikä
ja taitotasosta riippuen kuvaamisen esimerkiksi tabletilla voivat hoitaa joko lapset (aikuisen
avustamina) tai aikuinen.
Animaatioiden tekoon ja tabletilla piirtämiseen voi käyttää myös iPadille ladattavia Do Ink 
sekä Green Screen sovelluksia. Sovellukset ovat niin helppokäyttöisiä, että ne soveltuvat myös
pienimpien käyttöön.

Elokuva

Variaatio 1:
Pyydä kutakin lasta piirtämään sovitusta aiheesta yksi kuva. Aihe voi olla esimerkiksi hyvä
ystävä, leikitään yhdessä, meidän porukka tai paras leikki. Ohjeista lapsia piirtämään
vaakatasoon asetetun paperin keskialueelle ja välttämään paperin reunoihin piirtämistä. Tämä
helpottaa videokuvaamista.
Anna lasten kertoa valmiista kuvistaan. Kiinnitä jokaisen työ vuorollaan seinälle ja kuvaa
samalla, kun piirtäjä kertoo uudelleen, mitä kuvassa tapahtuu. Kirjoittakaa lopputekstit, joissa
on kaikkien mukana olleiden nimet. Katsokaa valmis video yhdessä.

Variaatio 2:
Tehkää jatkokertomus. Kertomus voi pohjautua tuttuun tarinaan tai sen voi keksiä itse. Sopikaa
yhdessä, mitä tarinan ensimmäisessä kuvassa tapahtuu. Sopikaa myös, kuka piirtää tarinan
aloituskuvan ja kuinka seuraavat piirustusvuorot jaetaan. Kaikki saavat osallistua seuraavan
kuvan ideointiin, mutta vuorossa oleva piirtäjä päättää, mitä hän piirtää. Jatkakaa tarinaa niin
pitkään kuin piirtäjiä riittää. Kuvatkaa kaikki piirustukset ja kertokaa tarinaa kuten edellä.
Kuvatkaa videon loppuun kaikkien mukana olleiden nimet.

Variaatio 3:
Valitaan joku kertomus, joko yhdessä keksitty tai jokin tuttu tarina. Jaetaan roolit ja esitetään
tarina samalla kun kuvataan se videolle. Esitys voidaan toteuttaa myös pöytäteatterina
esimerkiksi leluja käyttämällä. Lopuksi katsotaan video yhdessä.



”Vloggaus”
Videoblogia kokeilemalla lapset pääsevät kuvaamaan ja kertomaan omasta arjestaan
päiväkodissa. Aiheena voi olla esimerkiksi tyypillinen päiväni, paras paikka päiväkodissa tai
tämän leikin haluaisin esitellä muille.
Valmista materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi päiväkodin omassa blogissa.

Trikkivideo
Trikkivideossa voidaan leikitellä todellisuudella. Kokeilkaa esimerkiksi:
 Laittakaa ihmiset kulkemaan takaperin kääntämällä videon pyörimissuunta. Useissa
kännyköiden tai tablettien editointiohjelmissa on mahdollista kääntää videon pyörimissuunta.
 Kadottakaa henkilö tai asia kuvasta kuin taikasauvan iskusta pysäyttämällä video kesken
kuvauksen, poistamalla kadotettava asia ja jatkamalla taas nauhoitusta. On tärkeää, että kamera
tai muut asiat kuvassa eivät liiku silloin, kun kamera on pysäytettynä!
 Laittakaa kamera poikittain ja kiivetkää lattiaa kuin pystysuoraa seinää.
Videoinnin jälkeen lasten kanssa voidaan keskustella erilaisista trikkien käytöstä esimerkiksi
elokuvissa ja pohtia, mistä tietää mikä on totta ja mikä ei.

Dokumentointi pienryhmissä
Jakautukaa vähintään kahteen pienryhmään. Kuvatkaa videolle kolme merkkiä siitä, että talvi
on tulossa. Etsikää dokumentaarisia havaintoja ympäristöstä. Älkää itse lavastako, näytelkö tai
selostako.
Katsokaa ryhmien talvihavainnot. Katsomisvuorossa olevat tulkitsevat ääneen, mikä talven
merkki kuvassa on. Laskekaa, kuinka monta erilaista havaintoa teillä on yhteensä.



TV, elokuvat ja pelit

Mikä TVohjelma/elokuva?
Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen. Ohjaaja kuiskaa ryhmälle jonkin tutun TVohjelman tai
elokuvan, esimerkiksi Leijonakuningas. Joukkueen tehtävänä on esittää elokuva toiselle
joukkueelle (esim. murisemalla kuin leijonat), joka yrittää arvata, mistä on kyse. Oikean
arvauksen jälkeen vaihdetaan esitys ja arvausvuoroa.

Elokuvapäivä
Katsokaa ryhmässä jokin lapsille sopiva elokuva. Pienille lapsille sopivia ovat muun muassa
Naapurini Totoro, Myyrä tai Herra Heinämäkielokuvat. Elokuvan jälkeen voitte keskustella
elokuvan juonesta, hahmoista ja sen teemasta, esim. pelkojen voittaminen. Elokuvan maailmaa
voi syventää myös erilaisilla elokuvaan liittyvillä leikeillä ja askarteluilla. Vinkkejä ja materiaalia
löytyy Koulukinosivustolta osoitteesta
http://www.koulukino.fi/index.php?id=19&tag_id=4&title=Esikoulu.

Lasten suosikit
Keskustelkaa lasten kanssa heidän lempipeleistään, ohjelmistaan ja hahmoistaan sekä
kokemuksista niiden parissa. Pohtikaa yhdessä, millaiset tarinat ja hahmot ovat kiinnostavia ja
miksi. Kirjatkaa ylös lasten suosikkien nimiä ja etsikää niiden kuvia lehdistä, mainoksista tai
netistä. Kootkaa nimet, kuvat ja tiedot lasten suosikeista näkyviin ryhmätilan seinälle tai
taululle. Voitte pohtia ja tutkia myös, millaisia oheistuotteita lasten suosikkitarinoihin ja
hahmoihin liittyy.

Pelimaailmassa seikkailua
Valitkaa peliaiheista tuokiota varten yhdessä jokin tuttu peli. Rakentakaa pelin ympäristöä
muistuttava rata pehmoleluista, tyynyistä ja muista tarvikkeista ja esittäkää pelihahmoja. Leikin
yhteydessä voi pohtia pelaamisen sääntöjä, oppia yhdessä pelaamista ja ongelmatilanteiden
ratkaisua. Jutelkaa myös, mikä peleissä kiehtoo ja millainen olo pelaamisesta tulee.



Peleistä piirtäen
Pyydä lapsia kertomaan omista lempipeleistä ja pelaamisesta piirroksin. Piirtäkää yhdessä
pelihahmoja, lisäkarttoja tai tehtäviä suosikkipeleihin.
Pelihahmoista voidaan myös tehdä paperinukkeja, ja jatkaa niillä suosikkipelin leikkimistä.
Pelimaailmoja ja hahmoja voidaan myös muovailla.

Pelistä tai elokuvasta sarjakuvaksi
Lapset voivat piirtää kolmen tai viiden ruudun sarjakuvan itselle mieluisasta pelistä, elokuvasta
tai TVsarjasta. Ennen harjoitusta voidaan jutella yhdessä hieman sarjakuvista ja
tarinankerronnasta niissä.

Iloisten ilmeiden QRkoodijahti
Lapset etsivät pienryhmissä tablettien avulla ympäristöön piilotettuja, etukäteen valmistettuja
QRkoodilappuja. Lappujen koodien takaa paljastuu iloisia ilmeitä kuvaavia hymiöitä tai
hymynaamoja. Joidenkin QRkoodien takaa voi löytyä myös surullisia tai kiukkuisia hymiöitä.
Koodiradan toteuttamisessa voi hyödyntää netistä löytyviä maksuttomia ja helppokäyttöisiä
QRkoodigeneraattoreita. Niiden avulla voi tehdä omia QRkoodeja, jotka ohjaavat esimerkiksi
johonkin nettiosoitteeseen.
Kullakin ryhmällä on muistiinpanovälineet ja tabletti, johon on ladattu QRkoodien lukemisen
mahdollistava sovellus. Jokainen ryhmän jäsen saa lukea vuorollaan tabletilla koodin, jota
tutkitaan yhdessä. Ryhmä voi piirtää löydetyt hymiöt muistiin.
Lopuksi käydään yhdessä läpi ryhmien hymiölöydökset. Kuinka monta iloista hymiötä lapset
löysivät, entä muita? Oliko hymiöiden kuvaamia ilmeitä ja tunteita helppo tunnistaa?
QRkoodirataan voi myös liittää pelillisiä elementtejä kuten sanaarvoituksia tai visoja.
Jatkotehtävänä voidaan myös tehdä oma hymiöiden/emojien näyttely, jossa piirretään tai
askarrellaan omia emojeja, ja pohditaan, mitä ja miten niillä voidaan viestiä.

Leikillistä ohjelmointia
Ohjelmoinnin harjoittelun voi aloittaa askartelemalla oman robotin.
Oman robotin voi antaa kaverille, joka ”ohjelmoi” sen esimerkiksi nousemaan pöydälle, sitten
laskeutumaan alas ja liikkumaan ovelle. Ohjelmoinnissa voi hyödyntää myös lattialle tehtyä
ruudukkoa tai muuta karttaa. Koska robotti ei osaa liikkua ja toimia ilman täsmällisiä ohjeita,
sille pitää kertoa tarkkaan, mitä ja missä järjestyksessä sen pitää tehdä.

Ohjelmointia voi harjoitella myös ohjaamalla kaverirobottia. Lapset ohjelmoivat pariaan
täsmällisin ohjein liikkumaan paikasta toiseen tai suorittamaan jokin tehtävä, esim. pukemaan
kengät tai laittamaan kirja hyllyyn. Ensin mietitään, millaisista vaiheista tehtävän suorittaminen
koostuu ja sitten yritetään löytää yksikertaiset ja tarkat ohjeet, joita noudattamalla robotti saa
tehtävän tehtyä.
Sanojen lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia symboleja ja merkkejä, joista voidaan tehdä
ohjelmointikortit. Symbolien merkitys sovitaan tarkasti yhdessä. Esim. nuoli voi tarkoittaa
askelta ja pallo kyykistymistä.



Ääni ja musiikki

Äänikokeiluja
Harjoitus sopii hyvin myös pienimmille lapsille. Kokeillaan erilaisia tapoja tuottaa ääniä; esim.
maiskutusta, naurua, taputusta, tömistelyä jne. Ääniä voidaan tehdä myös ”soittamalla
huonetta”, eli esim. taputtamalla pöytää, rapistelemalla tekstiilejä, naputtamalla lattiaan jne.
Haluttaessa äänet voi tallentaa puhelimen tai tabletin ääninauhurilla ja kuunnella myöhemmin
esim. aamupiirillä.

Äänimaisema
Tuotetaan lasten kanssa erilaisiin kuviin äänimaisemia. Kokeillaan, millaisia tunnelmia ja
viestejä erilaiset äänet voivat kuviin tuoda. Tutkitaan, miten tunnelma ja kuvan viesti muuttuvat,
kun äänimaailma vaihdetaan toisenlaiseksi. Tehdään ääniefektejä omalla keholla ja äänellä sekä
etsitään mielenkiintoisia ääniä omasta ympäristöstä. Kerätään ja tallennetaan ääniä esim.
kännykän tai tabletin ääninauhurilla.

Kuunnelma
Kuunnelman käsikirjoitukseksi voidaan valita jokin tuttu tarina tai keksiä se vaikka
saduttamalla. Kuunnelman teossa voi olla sekä ns. ääninäyttelijöitä sekä ääniefektien tekijöitä.

Radiomainos
Tehtävän pohjustukseksi voidaan yhdessä jutella, millaisia (radio)mainokset ovat ja vaikka
kuunnella yksi mainos esimerkkinä. Tämän jälkeen voidaan valita esimerkiksi pareittain jokin
esine, josta tehdään pieni radiomainos. Mainos tallennetaan puhelimen tai tabletin
ääninauhurille ja kuunnellaan myöhemmin.



Lasten haastatteleminen
Aikuinen tai toinen lapsi haastattelee lasta jostain aiheesta. Haastattelu nauhoitetaan kännykän
tai tabletin ääninauhurilla. Myöhemmin haastattelut voidaan kuunnella yhdessä esimerkiksi
aamupiirillä ja jutella samalla, miltä tilanne tuntui ja miltä oma ääni kuulostaa.
Äänitteet voidaan jakaa esimerkiksi päiväkodin blogissa.

Levyraati
Kuunnellaan yhdessä esimerkiksi Spotifysta noin viisi laulua, jotka on valinnut joko aikuinen tai
lapset yhdessä. Lauluilla voi olla jokin teema, esim. eläinlaulut, eri vuosikymmenten
lastenlaulut, lauluja jostain tietystä maasta… Lapset saavat pisteyttää laulut esimerkiksi
nostamalla sormia 110 sen mukaan, paljonko haluavat antaa pisteitä, tai varsinkin pienemmät
lapset voivat käyttää peukkua (peukku ylös vai alas). Lopuksi lasketaan pisteet, julkistetaan
tulokset ja kuunnellaan voittaja.
Levyraadissa voidaan myös katsella Youtubesta musiikkivideoita ja pitää levyraati muuten
samaan tapaan. Tässä yhteydessä voidaan myös jutella musiikkivideoista ja niiden
erityispiirteistä.
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