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LUKIJALLE 
 

Kaksi sosionomiopiskelijaa Lahden ammattikorkeakoulusta toteuttivat toiminnallise-

na opinnäytetyönä mediakasvatus aiheisia toimintatuokioita. Median viidakossa -

nimiset tuokiot toteutettiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry:n 

ylläpitämän Kärpäsen päiväkodin esikouluryhmässä marraskuussa 2011. Tämä 

kansio on syntynyt toteutettujen Median viidakossa tuokioiden pohjalta tarjoamaan 

päiväkodin työntekijöille tietoa mediakasvatuksesta sekä ideoita tai valmiin mallin 

tavoitteellisen mediakasvatuksen toteuttamiseen. Tuokioiden sisällöt valikoituivat 

lasten omien kiinnostuksen kohteiden ja toiveiden pohjalta. 

  

Kansion tavoitteena on tukea mediakasvatuksellista työskentelyä päiväkodin arjessa 

ja saada mediakasvatus näkyvämmäksi osaksi päiväkodin toiminnassa. Tavoitteena 

on myös korostaa mediakasvatuksen merkitystä osana varhaiskasvatusta. Kansion 

pyrkimyksenä on saada päiväkodin työntekijät kiinnostumaan, motivoitumaan ja 

innostumaan mediakasvatuksen tuomista mahdollisuuksista. Kansioon koottujen 

Median viidakossa tuokioiden tavoitteena on antaa lapsille valmiuksia mediataitojen 

oppimiseen sekä tutustuttaa heidät eri medioihin luovia, osallistavia ja toiminnallisia 

menetelmiä käyttäen.  

 

Medialla tarkoitetaan erilaisia mediavälineitä ja -sisältöjä. Mediavälineillä voidaan 

viestittää sekä vastaanottaa erilaisia mediasisältöjä. Mediavälineitä ovat muun 

muassa televisio, kamera, lehdet, kännykkä ja tietokone. Mediasisältöjä ovat 

esimerkiksi kuvat, tekstit, mainokset, äänet, ohjelmat ja pelit, jotka mahdollistavat 

monet arkipäivän toiminnot.  

 

Medialla on suuri vaikutus lasten arkeen, kehitykseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Media 

tulee esille lasten leikeissä ja puheissa sekä se herättää erilaisia tunteita. Media 

rakentaa kuvaa todellisuudesta, tarjoaa informaatiota sekä muokkaa käsityksiä, 

arvoja ja asenteita. (Niinistö, Ruhala, Henriksson & Pentikäinen 2006, 16.) Media 

on elämysten, tunteiden ja kokemusten mahdollistaja sekä tiedon ja taidon lähde, 

jonka parissa voidaan viettää aikaa yhdessä (Sintonen 2002, 65). 

 

Kiitämme Kärpäsen päiväkotia yhteistyöstä! 

 

Turvallista matkaa median parissa!  

Heidi Ahlroth & Johanna Sarkanen
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MEDIAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA 
 

Mediakasvatus on aiheena hyvin ajankohtainen, sillä media on osa yhä nuorempien 

lasten arkea. Tämän vuoksi mediakasvatusta tulisi toteuttaa jo osana varhaiskasva-

tusta. Mediakasvatuksen kautta lasten on mahdollista käsitellä mediaa, sen 

herättämiä tunteita, saada positiivisia kokemuksia ja näin kehittää kansalaisena 

tarvittavia mediataitoja. Mediataitojen oppiminen tukee lasten tasapainoista kasvua, 

kehitystä ja hyvinvointia. 

 

Mediakasvatus on tavoitteellista ja kasvatuksellista toimintaa, joka kehittää lasten 

mediataitoja. Mediataidot auttavat lapsia käsittelemään, ymmärtämään ja 

käyttämään mediaa. Näin lapset oppivat toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti 

median parissa sekä suhtautumaan siihen kriittisesti. (Kerhokeskus 2009, 17.) 

Mediakasvatuksessa lapset toimivat vuorovaikutuksessa eri medioiden ja kasvattajan 

kanssa. Näin lapsille kehittyy taitoja käyttää, tarkastella ja tulkita mediaa, jolloin 

opitaan muun muassa erottamaan fakta ja fiktio toisistaan sekä tiedostamaan 

mediat, jota kuuluvan omaan arkeen. Vuorovaikutuksessa mahdollistuu myös median 

synnyttämien kokemusten, ajatusten ja tunteiden käsittely. (Kylmänen 2010, 9–

10; Niinistö ym. 2006, 9.) 

 

Varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa tulee huomioida lasten ikä, kehitys ja 

yksilölliset tarpeet. Pienten lasten mediakasvatuksen tulee painottua lasten 

luontaiseen tapaan oppia ja toimia, jolloin toiminnassa korostuu elämyksellisyys, 

kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja leikillisyys. Nämä mahdollistavat itseilmaisun ja 

aktiivisen osallistumisen. Päiväkodissa lapset saavat mahdollisuuden tutustua 

mediaan ja käsitellä siihen liittyviä tunteita turvallisessa ja tukea antavassa 

ympäristössä. Mediakasvatuksella myös annetaan lapsille valmiuksia ymmärtää 

ympäröivää mediakulttuuria. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 2008, 10–14.) 

 

Kasvattajan tulee olla läsnä lapsen median käytössä ja tarjota mahdollisuuksia 

median monipuoliseen käyttöön. Kasvattajan tulee rohkeasti ottaa vastaan uusia 

haasteita, olla kiinnostunut mediasta ja lasten mediakulttuurista (Sintonen 2002, 

37). Mediakasvatus on päiväkodin ja kodin yhteinen kasvatustehtävä. Tämän vuoksi 

varhaiskasvattajien tulee keskustella vanhempien kanssa mediasta, jakaa heille tietoa 

ja erilaisia tapoja käsitellä mediaa lasten kanssa. (Mediakasvatus varhaiskasvatukses-

sa 2008, 17.) 
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KANSION SISÄLTÖ JA KÄYTTÖOHJEET 
 

Kansio sisältää toimintatuokiota, joiden aikana seikkaillaan Median viidakossa 

mediakasvatusta toteuttaen. Tuokioiden lähtökohtana on tutustuttaa lapset 

monipuolisesti eri medioihin ja kehittää tarvittavia mediataitoja. Toimintatuokioiden 

aikana käytetään toiminnallisia, luovia ja osallistavia menetelmiä. Lapset pääsevät 

käyttämään luovuuttaan, mielikuvitustaan, tekemään, tutkimaan ja toimimaan 

yhdessä sekä ilmaisemaan itseään. Toiminnassa otetaan huomioon lasten luontainen 

tapa oppia toimia sekä harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja.   

  

Toimintatuokiot on suunniteltu esikoululaisille, mutta soveltuvat myös eri -ikäisille 

lapsille. Toimintatuokioita voidaan tarvittaessa soveltaa lapsiryhmän mukaan, ottaen 

huomioon lasten ikä ja kehitystaso. Tuokioita voidaan hyödyntää sellaisenaan tai 

ohjaaja voi poimia ja yhdistellä tuokioiden harjoituksia haluamallaan tavalla.   

 

Kansio sisältää kahdeksan toimintatuokioita, jotka on nimetty käsiteltävän median 

mukaan: 

 

Toimintatuokiot 

 

Toimintatuokiolla harjoitellaan mediataitoja erilaisten harjoitusten avulla, jotka 

löytyvät tuokioiden yhteydestä. Harjoitusten lomasta löytyy vinkkejä niiden 

toteuttamiseen ja soveltamiseen. Harjoituksista syntyneitä lasten tuotoksia voidaan 

kuvata ja videokuvata. Näitä voidaan yhdessä lasten kanssa myöhemmin katsella. 

 

Kansion loppuun on koottu tuokioiden aikana tarvittavia aloitusleikkejä, pienryhmiin 

jako leikkejä sekä palautteen keruu menetelmiä. Kansion liitteenä on myös 

materiaalia, jota voi halutessa hyödyntää harjoitusten toteutuksessa. 

Matka Median viidakossa alkaa 

Ihmeellinen kännykkä 

Kuvat heräävät henkiin 

Kameraa käyttämään 

Maailmassa monta on ihmeellistä ääntä 

Tarinan kerrontaa medialla maustettuna 

Mainoksia ja uutisia tekemään 

Matka Median viidakossa päättyy 
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MEDIAN VIIDAKOSSA TOIMINTARUNKO 
 

Seuraavaksi esitellään Median viidakossa tuokioiden toimintarunko. Kaikki kahdeksan 

toimintatuokiota etenevät noudattaen tätä samaa toimintarunkoa. Näin toiminta on 

rutiininomaista ja lapsille ennakoitavissa, mikä luo turvallisuuden tunnetta. Jokaisen 

toimintatuokion tarkoituksena on matkata Median viidakkoon, jossa lapset pääsevät 

tutustumaan eri medioihin käsinukkien kanssa sekä käsittelemään eri mediavälineitä 

ja -sisältöjä monipuolisten harjoitusten avulla. 

 

Toimintatuokioiden runko 
 

 

Aloitusleikki: Jokainen toimintatuokio alkaa aloitusleikillä. Aloitusleikin tarkoituksena 

on virittäytyä tulevaa toimintaa varten, auttaa rohkaisemaan, lisätä keskittymisky-

kyä, luovuutta, turvallisuuden tunnetta ja heittäytymiskykyä (Tuomisto 2005, 63). 

Kaikki aloitusleikit on koottu ”Aloitusleikit” otsikon alle ja niistä voi valita 

haluamansa leikin tai useampia tuokioiden aluksi. 

 

Matka median viidakkoon: Aloitusleikin jälkeen matkataan Median viidakkoon 

esimerkiksi sulkemalla silmät musiikin soidessa. Median viidakossa ollaan perillä 

käsinukkien saapuessa paikalle. Työskentelyn tukena käytetään käsinukkeja. 

Käsinuket antavat lapsille erilaisia mediaan liittyviä tehtäviä tai pulmia 

ratkaistavaksi, sillä media on heille vieras asia. Auttamalla käsinukkeja lapset 

tutustuvat toimintatuokion aiheeseen. Käsinuket mahdollistavat lapsille 

elämyksellisen, mielenkiintoisen, mielekkään ja lapsilähtöisen työskentelytavan 

oppimiseen.  

 

Vinkki! Viidakko teemaan liittyen voi toteutuksessa käyttää viidakkoaiheisia 

käsinukkeja, jotka ovat saapuneet viidakosta tutustumaan erilaisiin medioihin. 

 

Aloitusleikki 

Matka median viidakkoon 

 Käsinukketyöskentely 

 Harjoitukset 

Palaute lapsilta 

Mediapehmolelun vierailu 

Yhteinen lopetuspiiri 
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Median viidakossa harjoitellaan mediataitoja erilaisten harjoitusten avulla. Osa 

harjoituksista toteutetaan pienryhmissä, joihin jakaudutaan erilaisten ryhmiin jako 

leikkien avulla. Esimerkkejä pienryhmiin jakautumisesta löytyy ”pienryhmiin jako 

leikit” otsikon alta. Pienryhmätyöskentely mahdollistaa yhteistoiminnan, jokaisen 

lapsen osallistumisen ja huomioimisen yksilöllisesti. 

 

Palaute lapsilta: Jokaisen toimintatuokion lopuksi lapsilta kerätään palautetta 

toimintatuokion aikana heränneistä tunteista, ajatuksista ja mielipiteistä. Näin 

lapset pääsevät vaikuttamaan käsiteltäviin mediasisältöihin. Palautteen keruu 

menetelmät on koottu ”palautteen keruu menetelmät” otsikon alle. 
 

Mediapehmolelun vierailu: Median viidakossa seikkailee myös mediapehmolelu, joka 

lähtee tutkimusmatkalle jokaisen lapsen kotiin mukanaan vihko, jonne lapset yhdessä 

vanhempien kanssa kirjoittavat kertomuksen mediapehmolelun vierailusta. 

Mediapehmolelu vierailee tuokioilla ennen matkan jatkumista seuraavan lapsen 

kotiin. Tällöin vihosta luetaan kertomus pehmolelun viimeisimmästä tutkimusmat-

kasta.  

 

Mediapehmolelun tarkoituksena on ottaa selvää, mitä media on ja mitä medioita 

lapset kohtaavat päivän aikana. Pehmolelun ideana on osallistaa vanhempia 

toiminnassa ja auttaa lapsia huomaamaan ympärillä olevat mediat. Mediapehmole-

lun tarkoituksena on tukea kasvatuskumppanuutta ja korostaa siinä vanhempien ja 

päiväkodin yhteistä mediakasvatustehtävää. Mediapehmolelun avulla herätellään 

vanhemmat huomaamaan median merkitys lasten elämään ja toimimaan median 

parissa yhdessä lapsen kanssa.  

 

Vinkki! Mediapehmolelun mukaan voi liittää tiedotteen vanhemmille. Liitteenä on 

esimerkki koteihin mediapehmolelun mukana kulkevasta tiedotteesta (LIITE 1). 

 

Yhteinen lopetuspiiri: Median viidakossa tuokiot päättyvät yhteiseen lopetuspiiriin, 

jolloin matkataan pois Median viidakosta silmät suljettuina. Samanlaiset aloitus- ja 

lopetusrituaalit luovat lapsille turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja jatkuvuuden 

tunnetta (Eklund & Janhunen 2005, 89).  
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MATKA MEDIAN VIIDAKOSSA ALKAA 
 

Toimintatuokion tarkoituksena on tutustua erilaisiin medioihin. Tuokion aikana 

herätetään lapset huomaamaan, että päivän aikana törmätään moniin erilaisiin 

mediavälineisiin ja - sisältöihin, sillä elämme kaikenaikaa median ympäröimänä. 

 

Matka Median viidakkoon 

Tarvikkeet: käsinuket 

 

Käsinukke työskentelyn avulla virittäydytään ja tutustutaan mediavälineisiin ja -

sisältöihin. Käsinuket kuvailevat erilaisia mediavälineitä. Lasten tehtävänä on arvata 

ja kertoa käsinukeille, mistä mediavälineestä oikein on kyse.  

 

Kuvakorttityöskentely 

Tarvikkeet: mediakuvakortit 

 

Media aiheisten kuvakorttien avulla keskustellaan lasten kanssa mediasta. Esimerkiksi 

mitkä mediat ovat tuttuja, mitkä eivät ole tuttuja tai mitä itse käytetään. 

 

Vinkki! Liitteenä on muutamia esimerkkejä mediakuvakorteista (LIITE 2). Media 

aiheisia kuvakortteja saa kätevästi tulostettua esimerkiksi Papunetistä. 

http://papunet.net/tietoa/kuvatyokalu/fi 

 

Media sanaselitysleikki 

Tarvikkeet: mediavälinekortit 
 

Pienryhmissä arvuutellaan erilaisia mediavälineitä. Jokaiselle pienryhmälle jaetaan 

erilaisia mediavälinekortteja. Leikkijät vuorollaan valitsevat yhden kortin ja selittävät 

kortissa esiintyvää kuvaa. Muut leikkijät arvuuttelevat, mikä mediaväline on 

kyseessä.  

 

Mediaväline pantomiimi 

 

Pienryhmissä valitaan mediaväline, joka esitetään pantomiimina. Tarkoituksena on 

muodostaa mediavälineitä, esimerkiksi niin, että yksi lapsista toimii tietokoneen 

ruutuna ja toinen näppäimistönä. Muut pienryhmät arvuuttelevat, mistä 

mediavälineestä on kyse. 

 

http://papunet.net/tietoa/kuvatyokalu/fi
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Medialehden valmistus 

Tarvikkeet: aikakauslehtiä, saksia, liimaa, kartonkia 
  

Lapset leikkaavat aikakauslehdistä mediaan liittyviä kuvia. 

Lapsiryhmä voi tehdä yhteisen medialehden, jonka kanteen 

lehtikuvat liimataan.  

 

 

 

 
 

Vinkki! Medialehteen voi koota mediaan liittyvää materiaalia, 

kirjoittaa uutisia, tarinoita, piirtää mainoksia, sarjakuvia ja säätiedotuksia. Jokainen 

lapsi voi myös tehdä oman lehden. Lasten leikkaamat kuvat voidaan vaihtoehtoisesti 

liimata suurelle pahville mediajulisteeksi. 
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IHMEELLINEN KÄNNYKKÄ 
 

Toimintatuokion tarkoituksena on tutustua kännykkään ja sen käyttöön.  

 

Useat lapset oppivat jo varhain päiväkoti- ikäisenä käyttämään kännykkää ja 

viimeistään kouluiässä se on jo tuttu väline lähes kaikille. Kännykkä on monipuolinen 

mediaväline, jolla voi muun muassa lähettää tekstiviestejä, kuunnella musiikkia, 

pitää yhteyttä, pelata, kuvata ja surffailla netissä. (Niinistö ym. 2006, 95.) Lasten 

kanssa voi harjoitella kännykän käyttöä, puhelimeen vastaamista, tervehtimistä, 

kuulumisten kyselyä ja hyvästelyä. Lasten kanssa on hyvä käydä läpi erilaisia 

vaaratilanteita, kuten, kenelle lapsi soittaa, jos jotakin tapahtuu sekä on myös hyvä 

keskustella kännykkä kiusaamisesta. (Mediakasvatuskeskus Metka 2012.) 

 

Matka median viidakkoon 

Tarvikkeet: käsinuket, kännykkä 
 

Käsinukke työskentelyn avulla virittäydytään ja tutustutaan kännykkään ja käydään 

keskustelua kännykän käytöstä. 

 

Käsinuket eivät osaa käyttää kännykkää. Lasten tehtävänä on neuvoa käsinukkeja 

kännykän käytössä ja opettaa heille kännykkäetikettiä esimerkiksi seuraavia 

kysymyksiä apuna käyttäen. 

 

Keskustelua kännykän käytöstä 
 

Miten kännykkään vastataan? 

Mitä sanotaan kun soitetaan? 

Mitä lopuksi toivotetaan? 

Miten puhelimessa käyttäydytään? 

Mitä tehdä jos ei tunne soittajaa? 

Kuinka monella on oma kännykkä? 

Kuinka monen kotona on kännykkä? 

Kuka osaa jo käyttää kännykkää? 

Mihin olet käyttänyt kännykkää? 

Mitä kaikkea kännykällä voi tehdä? 
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Kännykän askartelu ja soittelu 

Tarvikkeet: askartelumateriaalia, liimaa, saksia 

 

Jokainen askartelee oman kännykän, jonka 

jälkeen soitellaan toisille. Tarkoituksena on 

harjoitella kännykkään vastaamista, puhumista 

ja puhelun lopettamista. Käydyistä puheluista 

voidaan keskustella alla olevia kysymyksiä 

käyttäen. 

 

Vinkki! Kännykän voi tehdä myös puusta valmistamalla. 

Keskustelua 
 

Kenelle soiteltiin? 

Mitä juteltiin? 

Miten puheluihin vastattiin? 

Miten puhelu päätettiin? 

 

Tekstiviestin lähetys 

Tarvikkeet: kännykkä 
 

Koko ryhmä yhdessä aikuisten avustuksella kirjoittaa tekstiviestin haluamalleen 

henkilölle tai mielikuvitus hahmolle. Vastausta jäädään odottamaan... 
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KUVAT HERÄÄVÄT HENKIIN 
 

Toimintatuokion tarkoituksena on tutustua erilaisiin kuviin sekä harjoitella 

kuvalukutaitoa.  

 

Kuvia on kaikkialla, uutisissa, mainoksissa, sarjakuvissa, lehdissä, kirjoissa, julisteissa, 

netissä, valokuvissa jne. Kuvia on myös helppo tuottaa itse. Tämän vuoksi on hyvä 

harjoitella kuvalukutaitoa. Ihminen tulkitsee kuvia oman elämän kokemusten, 

tietojen, arvojen, tunteiden ja asenteiden kautta. Mediakasvatuksen avulla 

kehitetään kuvalukutaitoa kuvia tutkimalla, tarkastelemalla, työstämällä, 

analysoimalla ja tuottamalla. Kuvat herättävät lapsissa erilaisia tunteita, kehittävät 

mielikuvitusta ja muokkaavat kuvaa todellisuudesta. (Niinistö ym. 2006, 40–42.) 

 

Matka median viidakkoon 

Tarvikkeet: käsinuket, valokuvat/ postikortit 
 

Käsinukke työskentelyn avulla virittäydytään ja tutustutaan erilaisiin kuviin sekä 

harjoitellaan kuvalukutaitoa. Käsinuket ovat tuoneet mukanaan erilaisia kuvia ja 

niitä tarkastellaan yhdessä lasten kanssa alla olevia kysymyksiä apuna käyttäen. 

 

keskustellaan kuvista 
 

Mitä kuvassa on? 

Missä kuva on otettu? (sisällä/ulkona, Suomes-

sa/ulkomailla) 

Kuka kuvan on ottanut? 

Mikä vuorokaudenaika kuvassa on? (aamu/päivä/ilta/yö) 

Mikä vuodenaika kuvassa on? (kevät/kesä/syksy/talvi) 

Mitä kuvassa tapahtuu? 

Mitä ääniä kuvasta voi kuulua? 

Mitä hajuja/tuoksuja kuvassa voi olla? 

Mistä pidät eniten tässä kuvassa? 

Mitä tulee vastaan jos kuvassa liikkuu? 
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Sarjakuvatyöskentely 

Tarvikkeet: sarjakuvia, paperia, liimaa 
 

Pienryhmissä lapset työskentelevät sarjakuvien parissa. Jokaiselle ryhmälle jaetaan 

valmiiksi erikseen leikattuja sarjakuvia, jotka ryhmän tulee yhteistyössä laittaa 

oikeaan järjestykseen. Kuvat liimataan paperille ja niiden pohjalta keksitään 

sarjakuvalle tarina. Ohjaaja kirjoittaa 

tarinan ylös sadutus menetelmää 

käyttäen. Valmiit sarjakuvat kootaan 

sarjakuvalehdeksi.  

 

Vinkki! Lasten kanssa voidaan myös 

piirtää sarjakuvia, jotka sisältävät alun, 

keskikohdan ja lopun. 

 

Pantomiimi 

Tarvikkeet: postikortteja/ valokuvia 
 

Pienryhmissä valitaan yksi postikortti/valokuva. Lasten tulee kuvitella kuva 

liikkuvaksi ja miettiä, kuinka kuvassa olevat asiat lähtevät kuvassa liikkeelle. Kuvan 

tilanteet esitetään pantomiimina. 

 

Kuvan täydentäminen 

Tarvikkeet: lehtikuvia, piirustuspaperia, liimaa, vahaliituja 

 

Ohjaaja tai lapset itse leikkaavat 

lehdistä erilaisia kuvia. Lapset 

saavat sattumanvaraisesti nostaa 

esimerkiksi laatikosta yhden 

kuvan. Lapset tarkastelevat 

saamaansa kuvaa ja liimaavat sen 

paperille. Kuvaa jatketaan ja 

täydennetään piirtämällä. 

Tehtävän tarkoituksena on 

ymmärtää, että kuva on aina 

otettu tilanteesta ja on aina osa jotakin. Tarkoituksena on myös ymmärtää, että 

kaikkia kuvia voidaan muokata. 
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KAMERAA KÄYTTÄMÄÄN 
 

Toimintatuokion tarkoituksena on tutustua kameran käyttöön, harjoitella 

valokuvausta sekä erilaisia kuvakokoja ja kuvakulmia.   

 

Erilaisten kuvakokojen avulla voidaan rajata kuva halutulla tavalla. Kuvakokoja ovat 

yleiskuva, kokokuva, puolikuva ja lähikuva. Yleiskuvassa kuvataan laajasti ympäristöä, 

kokokuvassa haluttu asia näkyy kokonaan, puolikuvassa kohteesta näkyy vain osa ja 

lähikuvassa näkyy yksityiskohdat. Kuvakulmia käyttämällä voidaan tarkastella asioita 

eri kulmista. Kuvakulmia ovat yläkulma eli lintu- perspektiivi, tasokulma eli silmien 

taso ja alakulma eli sammakko- perspektiivi. Esimerkiksi kuvaamalla ylhäältä kohde 

näyttää pieneltä ja kuvaamalla alhaalta kohde näyttää suurelta. (Niinistö ym. 2006, 

44–45.) 

 

Matka median viidakkoon 

Tarvikkeet: käsinuket, kuvat (Kuvakoot: yleiskuva, kokokuva, puolikuva, lähikuva, 

Kuvakulmat: lintu- ja sammakkoperspektiivi, silmien korkeus) 

 

Käsinukke- ja kuvakorttityöskentelyn avulla tutustutaan kuvakokoihin ja 

kuvakulmiin. Käsinuket ovat tuoneet mukanaan eri kuvakokoja ja kuvakulmia 

sisältäviä kuvia. Kuvien kuvakokoja ja kuvakulmia tarkastellaan ja tutkitaan. Lapsille 

pyritään opettamaan, mistä tunnistaa eri kuvakulmat ja kuvakoot sekä kuinka niitä 

voi hyödyntää valokuvatessa.  

 

Vinkki! Kuvakulmia ja kuvakokoja käsitellään kirjassa: Niinistö, H., Ruhala, A., 

Henriksson, A. & Pentikäinen, L. 2006. Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja 

kaikilla mausteilla. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Jähmettymisleikki 

Tarvikkeet: mielikuvituskamera esimerkiksi wc-paperirulla 

 

Osa ryhmästä on otuksia ja osa valokuvaajia. Otukset liikkuvat musiikin tahtiin ja 

musiikin lakattua jähmettyvät patsaiksi. Valokuvaajat kuvaavat mielikuvituskame-

ralla patsaita eri kuvakulmista (yläkulma-lintuperspektiivi, tasokulma-silmien 

korkeus, alakulma-sammakkoperspektiivi).   
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Valokuvaus 

Tarvikkeet: mielikuvituskamera esimerkiksi wc-paperirulla 

 

Lapset kuvaavat ympäristöä mielikuvituskameralla. Kuvaamisen jälkeen jokainen 

valitsee yhden kuvaamistaan kohteista ja esittelee sen muille.  

 

Vinkki! Lapset voivat myös ottaa kuvia oikealla kameralla, joko yksin tai 

pienryhmässä. Näin harjoitellaan oikean kameran käyttöä. Lasten ottamat kuvat 

voidaan joko kehittää tai katsoa yhdessä tietokoneen välityksellä. Kuvien 

tarkastelussa voidaan kiinnittää huomiota erilaisiin kuvakokoihin ja kuvakulmiin. 

 

Eläinhahmojen muotoilu 

Tarvikkeet: mielikuvituskamera esimerkiksi wc-paperirulla 

 

Lapset toimivat pareittain. Toinen toimii ensin patsaana ja toinen muotoilijana. 

Muotoilija muotoilee paristaan haluamansa patsaan esimerkiksi jonkin eläimen. 

Patsaiden valmistuttua muotoilijat lähtevät kuvaamaan mielikuvituskameralla 

muiden patsaita. Tämän jälkeen parit vaihtavat rooleja.  

 

Taikatuoli 

Tarvikkeet: tuoli, kamera 
 

Jokainen lapsi pääsee vuorollaan taikatuoliin, joka muuttaa tunnetiloja. Lapsi istuu 

tuolilla ja ilmentää haluamaansa tunnetilaa. Tunnetilat valokuvataan ja tunteista 

keskustellaan jälkeenpäin. 
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MAAILMASSA MONTA ON IHMEELLISTÄ ÄÄNTÄ 
 

Toimintatuokion tarkoituksena on tutkia, kuunnella ja tuottaa ääniä. 

 

Kuulemme ääniä jatkuvasti. Tämän vuoksi emme välttämättä ajattele tai kiinnitä 

niihin huomiota. Jokainen yksilö kokee äänet eri tavoin. Niin kuin kuvienkin 

tulkitsemisessa, on kuuntelijasta kiinni, kuinka hän äänet havaitsee ja kokee. Äänten 

parissa työskentely, esimerkiksi tutkimalla, havainnoimalla, tuottamalla ja 

keskustelemalla opettaa havainnoimaan ja lisää tietoa äänistä. (Niinistö ym. 2006. 

61–63.) Äänten tuottamiseen ei välttämättä tarvita oikeita soittimia. Soittimia 

voidaan valmistaa itse tai käyttää kehosoitinta eli omaa kehoa soittimena. 

 

Matka median viidakkoon 

Tarvikkeet: käsinuket 
 

Käsinukketyöskentelyn avulla tutustutaan ääniin sekä keskustellaan lasten kanssa 

pelottavista ja hauskoista äänistä. Käsinuket voivat kertoa kuulemistaan pelottavista 

ja hauskoista äänistä, jonka jälkeen haluavat kuulla myös lasten kokemuksia 

pelottavista ja hauskoista äänistä alla esitettyjä kysymyksiä apuna käyttäen.  

 

Keskustelua pelottavista ja hauskoista äänistä 
 

Mikä ääni sinua on joskus pelottanut? Miksi? 

Mitä teet, kun sinua pelottaa? 

Mistä äänistä pidät? 

Millaiset äänet ovat hauskoja? 

 

Ympäristön äänet 

 

Lasten kanssa keskitytään kuuntelemaan ympäristöstä kuuluvia ääniä ja 

keskustellaan niistä alla esitettyjä kysymyksiä käyttäen. 

 

Keskustelua kuulluista äänistä 
 

Mitä ääniä kuului? 

Oliko jokin ääni pelottava/outo/hassu/voimakas/hiljainen 

jne.? 
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Äänimaisema 

Tarvikkeet: musiikki, cd- soitin, paperia, maalausvälineet 
 

Ohjaaja laittaa musiikkia soimaan. Lapsille jaetaan 

piirustuspaperia ja maalausvälineet. Tarkoituksena on 

maalata kuva, joka lapsille syntyy musiikin pohjalta. 

Ensin on hyvä kuunnella musiikkia hetken, ennen kuin 

ryhtyy työstämään äänimaisemaa. Äänimaisemasta 

tulee sellainen, niin kuin lapsi aikaisempien 

kokemusten, mielikuvien, tietojen ja tunteiden 

pohjalta sen kokee. Valmiit äänimaisemat esitellään 

muille. 

 

Vinkki! Lasten äänimaisemat voidaan videokuvata 

musiikin soidessa taustalla ja katsoa ne yhdessä lasten 

kanssa. 

 

Soittimien askartelu ja soittaminen 

Tarvikkeet: askartelumateriaalia 

 

Lapset askartelevat itselleen soittimen. Soittimien valmistuttua keräännytään piiriin, 

jossa kaikki näkevät toisensa. Jokainen lapsi vuorollaan esittelee soittimensa ja siitä 

kuuluvan äänen muiden kuunnellessa. Tämän jälkeen kaikki soittavat yhdessä omaa 

soitintaan. Näin jatketaan, kunnes kaikki lapset ovat saaneet esitellä soittimensa 

muille.  

 

Vinkki! Lapset voivat yhdessä tai pienryhmissä toteuttaa musiikkiesityksen. Tästä 

voidaan tehdä esimerkiksi musiikkivideo. 
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TARINAN KERRONTAA MEDIALLA MAUSTETTUNA 
 

Toimintatuokion aikana syvennytään satujen maailmaan sadutuksen keinoin sekä 

tutustutaan satujen ja tarinoiden tehokeinoihin. Lasten on tarkoitus tuokiolla esittää 

sadutuksen pohjalta syntyneet tarinat tietokonepeleinä ja televisio-ohjelmina. 

  

Tarinat viihdyttävät ja opettavat lapsille monenlaisia asioita. Tarinoita esiintyy 

monissa eri medioissa kuten elokuvissa, peleissä ja satukirjoissa. Jokainen myös 

kertoo tarinoita päivän tapahtumista. On tärkeää luoda lapselle mahdollisuus 

kerrontaan. Tarinan kerronta ja sadutus mahdollistavat mielikuvituksen, luovuuden, 

itseilmaisun, ajatusten, tunteiden ja mielenkiinnon kohteiden esiin tuomisen. Sadutus 

on lapsilähtöinen menetelmä, jossa ollaan vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. 

Aikuinen on kiinnostunut ja kuuntelee lasta, jolloin lapsi tuntee itsensä arvokkaaksi 

ja kuulluksi. Sadutus antaa positiivisia kokemuksia ja vahvistaa itsetuntoa sekä tukee 

lapsen kielen kehitystä. (Niinistö ym. 2006, 34.) 

 

Lasten mediabarometri 2010 tutkimuksesta ilmenee, että kiinnostus elektronisiin 

laitteisiin lisääntyy huimasti 5–6-vuotiaiden lasten keskuudessa (Suoninen 2011, 

42). 

 

Matka median viidakkoon 

Tarvikkeet: käsinuket, satukirja, soittimet 

 

Tarkoituksena on keskustella sadusta ja sen tehokeinoista. Käsinuket ovat tuoneet 

mukanaan satukirjan, jonka he haluavat lapsille luettavan. Satu luetaan ja siitä 

keskustellaan lasten kanssa alla olevia kysymyksiä apuna käyttäen. 

 

Keskustelua sadun pohjalta 
 

Kuka on sadun päähenkilö? 

Kuka/Ketkä ovat sadun sivuhenkilöt? 

Mikä on sadun alku, keskikohta ja loppu? 

Kuka sadun hahmoista on pelottava/ hauska/ pahis/hyvis? 

Mikä kohta sadussa oli pelottava/ jännittävä/ surullinen/ 

hauska? 
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Keskustelun jälkeen satuun tehdään äänimaailma. Tarkoituksena on, että lapset 

soittavat valittuun sadun kohtaukseen musiikkia tunnelmaan sopivalla tavalla. 

Äänimaailman voi tehdä vain muutamaan aukeamaan tai koko satuun. 

 

Pahvilaatikkotelevisio ja -tietokone 

Tarvikkeet: askartelumateriaalia, 2 pahvilaatikkoa  

 

Askarrellaan yhdessä pahvilaatikoista televisio ja 

tietokone. Lapset saavat vapaasti ideoida ja kertoa, mitä 

kaikkea televisioon ja tietokoneeseen kuulu. 

Pahvilaatikkotelevisiota ja -tietokonetta käytetään 

toimintatuokion harjoituksissa. 

 

Sadutus 

Tarvikkeet: postikortit/ kuvakortit, muistiinpanovälineet, 

soittimet, pahvilaatikkotelevisio ja -tietokone, sorminuket, käsinuket, pehmolelut 

 

Sadutus tapahtuu pienryhmissä. Jokainen pienryhmän jäsen valitsee itselleen yhden 

kuvakortin. Jokainen vuorollaan kertoo tarinan omasta kortistaan, jonka ohjaaja 

kirjoittaa sana sanalta lapsen kertoman mukaan. Tarinoiden pohjalta syntyy 

pienryhmän yhteinen tarina. Satu luetaan lapsille lopuksi ääneen, jonka jälkeen 

siihen voi tehdä muutoksia.  

 

Lapset luovat tarinaansa äänimaailman soittimia tai kehosoittimia käyttäen. 

Tarinan hahmoina käytetään käsinukkeja, sorminukkeja tai pehmoleluja. Lapset 

harjoittelevat tarinan esittämistä, jonka jälkeen pidetään esitystuokio. Esitykset 

esitetään joko pahvilaatikkotietokoneen tai - television välityksellä. Ohjaaja voi lukea 

sadun ääneen lasten esittäessä tarinan.  

 

Tarinat kootaan satukirjoiksi. Kirjan kuvina voidaan 

käyttää postikortteja/ kuvakortteja, joiden pohjalta 

lapset tarinansa loivat. 
 

T  
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Keskustelua elektronisten pelien pelaamisesta 

 

Mitä pelejä lapset ovat pelanneet? 

Mikä pelaamisessa on hauskinta? 

Kenen kanssa lapset ovat pelanneet pelejä? 

Milloin ja kuinka kauan kerrallaan lapset pelaavat? 

Mikä lasten pelaamissa peleissä on ollut pelottavaa tai 

jännittävää? 

Mitkä ovat pelien suosikki hahmoja? tai pelottavia 

hahmoja? 

 

Pelottava hahmo 

Tarvikkeet: piirustustarvikkeet 
 

Lapset piirtävät pelistä tutun pelottavan tai jännittävän hahmon.  

 

Vinkki! Pelottavat hahmot voivat toimia esimerkiksi hippa leikissä kiinniottajina.  
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MAINOKSIA JA UUTISIA TEKEMÄÄN 
 

Toimintatuokion tarkoituksena on uppoutua mainosten ja uutisten maailmaan. 

Tuokion aikana tutkitaan, käsitellään ja tuotetaan itse mainoksia sekä uutisia.   

 

Mainonnan tarkoituksena on saada ihmiset ostamaan erilaisia tuotteita ja palveluita 

sekä herättää keskustelua. Mediakasvatuksen avulla halutaan opettaa lapsille 

mainonnan tarkoitusta, lisätä tietoa mainonnasta ja sen vaikutuksista. Mainokset 

vaikuttavat ja muokkaavat lasten näkemystä todellisuudesta, jonka vuoksi mainosten 

herättämistä ajatuksista ja tunteista on hyvä keskustella. (Niinistö ym. 2006, 83–

84.) 

 

Uutisten avulla saadaan tärkeät ja ajankohtaiset asiat ihmisten tietoon. Uutinen 

vastaa aina kysymyksiin, mitä, missä, milloin, miksi, miten ja kuka. (Niinistö ym. 

2006, 80.) 

 

Matka median viidakkoon 

Tarvikkeet: käsinuket 

 

Käsinukketyöskentelyn avulla käsitellään mainoksia ja keskustellaan niistä. Käsinuket 

voivat kertoa näkemästään mainoksesta. Lasten tehtävänä on kertoa mainoksista 

käsinukeille alla esitettyjä kysymyksiä apuna käyttäen.  

 

Keskustelua mainoksista 
 

Mikä mainos on? 

Miksi mainostetaan? 

Mihin mainoksia tarvitaan? 

Mitä mainoksia muistat? 

Hauska mainos? 

Pelottava mainos? 

Millaiset mainokset jäävät mieleen? 

Mistä mainoksia voi kuulla/nähdä? 

Kuuluuko kaikkea mainoksissa olevaa saada? 

 

Vinkki! Lasten kanssa voidaan myös tutkia lehdissä olevia mainoksia, kuunnella niitä 

radiosta tai katsoa televisiosta, jonka jälkeen niistä keskustellaan. 

 



19 

 

Mainoksen teko 

Tarvikkeet: erilaisia esineitä, pahvilaatikkotelevisio 

 

Lapset suunnittelevat pienryhmissä mainoksen. Jokainen pienryhmä valitsee yhden 

esineen, josta suunnittelevat mainoksen. Lasten tehtävänä on esitellä kyseinen esine 

ja kertoa, mitä sillä tehdään. Tarkoituksena on yrittää myydä esinettä. Mainokset 

esitetään pahvilaatikkotelevision välityksellä. Lopuksi voidaan kysyä yleisöltä, kuka 

ostaisi tuotteen?  

 

Uutiset 

Tarvikkeet: pahvilaatikkotelevisio, uutinen paperilla, uutisten tunnusmusiikki 

 

Ohjaaja lukee tai esittää pahvilaatikkotelevision välityksellä uutisen, jonka jälkeen 

keskustellaan uutisista esimerkiksi alla esitettyjä kysymyksiä apuna käyttäen. 

 

Keskustelua uutisista 
 

Mitä uutisessa kerrottiin? 

Oliko uutinen totta? Miksi? 

Mistä kaikkialta uutisia voi nähdä tai kuulla? 

(tv, radio, lehdet, Internet, kännykkä) 

Millainen on hyvä uutistenlukija? (puhuu hitaasti ja selkeästi) 

Voiko uutinen olla surullinen? 

Mitä uutisia muistat? 

 

Uutinen (totta vai tarua) 

Tarvikkeet: uutisotsikoita 
 

Ohjaaja lukee erilaisia uutisotsikoita. Lasten tarkoituksena on näyttää peukalolla ylös, 

jos uutinen on totta ja peukalolla alas, jos uutinen on tarua. Esimerkkejä 

uutisotsikoista: 

 

Uutisotsikoita 
 

”Aku ankka vieraili korvatunturilla” 

”Presidentti viettää synttäreitään huvipuistossa” 

”Poika liukastui uimahallissa” 

”Leijona lensi talveksi etelään” 
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Uutisten teko 

Tarvikkeet: pahvilaatikkotelevisio 

 

Lapset suunnittelevat pareittain tai pienryhmissä uutisen haluamastaan 

tapahtumasta. Uutinen voi kertoa esimerkiksi siitä mitä on opittu, tapahtunut tai 

leikitty tai millaista ruokaa on syöty. Uutiset esitetään pahvilaatikkotelevisiossa. 

 

Vinkki! Lasten kanssa voidaan yhdessä kuunnella uutisia esimerkiksi radion 

välityksellä, jonka jälkeen niistä keskustellaan. Lapset voivat myös tehdä omia 

säätiedotuksia pahvilaatikkotelevisiossa. 
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MATKA MEDIAN VIIDAKOSSA PÄÄTTYY 
 

Viimeisen toimintatuokion tarkoituksena on muistella edellisiä toimintatuokioita sekä 

kerrata eri mediavälineitä ja -sisältöjä.   

 

Matka median viidakkoon 

Tarvikkeet: käsinuket, mediakuvakortit 

 

Tarkoituksena on käsinukketyöskentelyn ja mediakuvakorttien avulla kysellä lapsilta, 

mitä mediavälineitä ja -sisältöjä he muistavat.  

 

Mediaviidakon maalaaminen 

Tarvikkeet: pullovärit, siveltimet, suuri paperi 

 

Lapset maalaavat yhteisen Median viidakon. 

 

Pistetyöskentely 

Tarvikkeet: tuokioiden aikana syntyneet tuotokset. Esimerkiksi pahvilaatikkotelevisio 

ja – tietokone, sarjakuvalehdet, satukirjat, kännykät, soittimet. 

 

Tilaan asetellaan eri pisteisiin kaikki Median viidakossa seikkailun aikana syntyneet 

lasten tuotokset. Pisteissä lapset voivat toimia ja leikkiä yhdessä.  

 

Mediajuhlat 

Tarvikkeet: tietokone tai televisio 

 

Jos tuokioiden aikana on videokuvattu lasten tuotoksia, niitä voidaan katsoa yhdessä. 

 

Diplomien jako 

 

Viimeisellä toimintatuokiolla jaetaan jokaiselle lapselle diplomi Median viidakossa 

seikkailusta. Liitteenä on esimerkki diplomista (LIITE 5). 
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ALOITUSLEIKKEJÄ 
 

Minä pidän 

Tarvikkeet: tuolit 

 

Leikkijät istuvat piirissä jokainen omalla tuolillaan. Yksi leikkijöistä seisoo piirin 

keskellä, sanoo nimensä ja asian, josta pitää. Esimerkiksi “Minun nimeni on Anni ja 

minä pidän kukista”. Leikkijät, jotka pitävät samasta asiasta vaihtavat paikkaa 

keskenään. Tarkoituksena on yrittää ehtiä vapaalle tuolille (ei omalle paikalle). 

Samaan aikaan keskellä oleva yrittää myös päästä istumaan jollekin tyhjistä 

tuoleista. Leikkijä, jolle ei riitä tuolia joutuu piirin keskelle. 

 

Eläin ja nimi 

 

Leikkijät istuvat tai seisovat piirissä. Jokainen vuorollaan sanoo oman nimensä ja 

keksii etunimensä alkukirjaimella alkavan eläimen esimerkiksi Kalle Käärme. Näin 

leikkiä jatketaan, kunnes jokainen on saanut sanoa oman nimensä. Jos leikkijän on 

vaikeaa keksiä samalla kirjaimella alkavaa eläintä, muut leikkijät voivat auttaa. 

 

Vinkki! Pienempien lasten kanssa voidaan esimerkiksi sanoa oman nimen lisäksi 

minkä tahansa eläimen nimi, esimerkiksi Ville Elefantti. Leikkijät voivat eläimen 

sijaan keksiä jonkin adjektiivin tai asian, josta pitävät. 

 

Ääni ja nimi 

 

Leikkijät seisovat piirissä. Jokainen vuorollaan sanoo oman etunimensä ja soittaa 

jonkin äänen omalla kehollaan eli kehosoittimella esimerkiksi taputtaa käsiään tai 

napsuttaa sormiaan. Tähän muut leikkijät vastaavat soittamalla saman äänen.  

 

Tervehtimisleikki 

 

Leikkijät kulkevat tilassa tervehtien toisiaan eri kehon osilla. Leikkiä ohjaavan 

tehtävänä on luetella leikin kuluessa eri kehonosia, joilla leikkijät tervehtivät toisiaan. 

 

Rikkinäinen puhelin 

 

Leikkijät istuvat piirissä. Yksi leikkijöistä kuiskaa vierustoverille keksimänsä sanan tai 

lauseen. Vierustoverin tehtävä on kuiskata kuulemansa viesti seuraavalle leikkijälle. 
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Näin jatketaan, kunnes viimeinen leikkijä sanoo ääneen kuulemansa viestin. Kerrottu 

viesti voi muuttua matkan aikana. 

 

Sähköviesti 

 

Leikkijät istuvat piirissä toisiaan kädestä pitäen. Yksi leikkijöistä aloittaa leikin 

puristamalla vierustoveria kädestä. Vierustoverin tehtävänä on jatkaa viestiä 

puristamalla seuraavan leikkijän kättä. Viesti kulkee piirissä, kunnes joku leikkijöistä 

saa kädenpuristuksen kahdesti peräkkäin samalta leikkijältä. Tällöin viestin suunta 

vaihtuu ja leikki jatkuu. 

 

Tervehtimisleikki 

 

Leikkijät kävelevät tilassa tervehtien vastaantulijoita erilaisin ilmein. Leikin ohjaaja 

luettelee erilaisia tunnetiloja, joilla leikkijöiden tulee tervehtiä toisiaan. Esimerkiksi 

iloisesti, vihaisesti, ujosti, pelokkaasti tai surullisesti jne. 

 

Tuolileikki 

Tarvikkeet: tuoli 

 

Leikkijät seisovat piirissä. Piirin keskelle asetetaan tuoli, joka muuntautuu leikkijän 

mielikuvituksen mukaan joksikin esineeksi tai asiaksi. Leikkijät saavat halutessaan tai 

vuorotellen mennä piirin keskelle ja esittää tuolilla haluamaansa asiaa tai esinettä. 

Tuoli voi esimerkiksi toimia puhelimena, ruohonleikkurina, imurina jne. Muiden 

tehtävänä on arvata, mikä esine tai asia tuoli oli. 

 

Liikutaan eläinten tavoin 

Tarvikkeet: rumpu 

 

Leikkijät liikkuvat vapaasti tilassa. Leikinohjaaja soittaa rumpua käyttäen erilaisia 

tempoja. Leikkijöiden tehtävänä on liikkua musiikin tahdissa.  

 

Norsu, apina & palmu 

 

Leikkijät seisovat piirissä ja yksi leikkijöistä piirin keskellä. Keskellä oleva leikkijä 

pyörii muutaman kerran ympäri silmät suljettuina ja osoittaa piirissä seisovaa 

sanomalla Norsu, Palmu tai Apina.  
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Norsu: tekee itselleen kärsän käsien avulla ja vierustoverit muodostavat norsulle 

korvat käsillään.  

Apina: rapsuttaa kainaloitaan ja vierustoverit poimivat apinalta kirppuja.  

Palmu: huojuu tuulessa ja vierustoverit kyykistyvät suojautuakseen kookospähkinöiltä. 

Leikkijä, joka viimeisenä näistä kolmesta tekee vaaditun liikkeen, joutuu piirin 

keskelle tehtävänään osoittaa seuraavaa leikkijää.   
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PIENRYHMIIN JAKO LEIKKEJÄ 
 

Mediavälinekortit 

Tarvikkeet: mediavälinekuvakortit 

 

Jokaiselle leikkijälle jaetaan yksi mediavälinekuvakortti. Leikkijät kiertelevät tilassa ja 

tarkoituksena on löytää leikkijät, joiden kortissa on sama mediavälinekuva. Leikkijät, 

joiden kortissa on sama mediaväline muodostavat pienryhmän, joissa jatketaan 

työskentelyä. 

 

Vinkki! Mediavälinekortteja voi kopioida esimerkiksi kirjasta: 

Muffe ja kadonnut avain. Mediakasvatuksen tehtäviä 3–8- vuotiaille. 2009. 4. 

painos. Helsinki: Kerhokeskus koulutyön tuki ry. & Opetusministeriön mediamuffins-

si- hanke.  

 

Tunnemyssyt 

Tarvikkeet: leivontamyssyt, tunnekuvat 
 

Pienryhmiin jakaudutaan niin, että jokaiselle leikkijälle jaetaan leivontamyssy, johon 

on kiinnitetty jokin tunnekuva. Leikinohjaaja asettaa leikkijöille myssyt päähän niin, 

etteivät leikkijät näe myssynsä tunnekuvaa. Tämän jälkeen leikkijät kiertelevät 

tilassa. Kun leikkijät kohtaavat toisensa, tulee heidän kasvonilmein esittää kaverin 

myssyyn kiinnitettyä tunnekuvaa. Tarkoituksena on selvittää oman myssyn 

tunnekuva. Leikkijät, joilla on myssyssään sama tunnekuva muodostavat 

pienryhmän. 

 

Vinkki! Tunnekuvat löytyvät liitteenä (LIITE 3). 

 

Eläinääntely 

Tarvikkeet: eläinkuvakortit 

 

Lapset jakautuvat pienryhmiin leikinohjaajan jakamien eläinkuvakorttien mukaan. 

Lapset eivät saa näyttää saamaansa kuvaa muille. Leikkijät kiertelevät tilassa ja 

ääntelevät kuvan eläimen mukaisella tavalla. Tarkoituksena on yrittää löytää 

samalla tavalla ääntelevät leikkijät. 
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Vinkki! Liitteenä löytyy muutamia esimerkkejä viidakkoaiheisista eläinkuvakorteista 

(LIITE 4). Eläinaiheisia kuvakortteja saa kätevästi myös tulostettua esimerkiksi 

Papunetistä. http://papunet.net/tietoa/kuvatyokalu/fi  
 

Äänipurkit 

Tarvikkeet: filmipurkit, helmiä, kiviä jne. 

 

Pienryhmiin jakaudutaan äänipurkkien avulla. Filmipurkit täytetään erilaisilla 

materiaaleilla esimerkiksi herneillä, kivillä, helmillä jne. Tarkoitus on saada äänet 

kuulostamaan erilaisilta. Erilaisia ääniä tulee olla niin monta, kuin halutaan 

pienryhmiä olevan. Jokainen leikkijä saa yhden äänipurkin. Leikkijät kiertelevät 

tilassa soitellen äänipurkkeja. Tarkoituksena on löytää leikkijät, joiden äänipurkista 

kuuluu sama ääni. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://papunet.net/tietoa/kuvatyokalu/fi
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PALAUTTEEN KERUU MENETELMIÄ 
 

Väittämät ja tunnekuvat 

Tarvikkeet: tunnekuvia, väittämiä  

 

Tilaan asetetaan erilaisia kuvia tunteista. Tunnekuvissa voi 

esiintyä ilmeeltään hymyilevä, surullinen ja ilmeetön kasvo. 

Ohjaaja lukee lapsille erilaisia väittämiä. Lapset hakeutuvat 

sen tunnekuvan luo, mikä kuvastaa parhaiten väittämän 

pohjalta syntynyttä tunnetilaa.  

 

Esimerkkejä väittämistä: 

minulla oli mukavaa, opin uutta mediasta sekä sain itse tehdä ja toimia.  

 

Jumppatuokio 

Tarvikkeet: Väittämät 

 

Ohjaaja lukee lapsille erilaisia väittämiä tuokioon liittyen. Lapset kyykistyvät 

ollessaan väittämän kanssa eri mieltä ja nousevat varpailleen ollessaan väittämän 

kanssa samaa mieltä.  

 

Noppa 

Tarvikkeet: Noppa 

 

Noppa kiertää piirissä. Lapset saavat vuorotellen nopan silmälukua näyttämällä 

pisteyttää toimintatuokion. 
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Liite 1 

 

 

 

 

Heippahei!  

 

Olen papukaijojen hyvä ystävä Aapi apina. Olen tullut vierailulle 

Kärpäsen päiväkotiin tutustumaan mediaan ja sen käyttöön. Tulen 

vierailulle kotiinne parin päivän ajaksi.  

 

Haluan kovasti ottaa selvää mitä media oikein on ja mitä medioita 

kohtaatte päivän aikana?  

 

Mukanani on vihko, jonne voitte yhdessä lapsen kanssa kirjoittaa 

lyhyen kertomuksen vierailustani. Esimerkiksi siitä, mitä kaikkea 

mediaan liittyvää olen saanut nähdä ja kokea vierailuni aikana, 

oliko jokin mediakokemus pelottava tai hauska ja miksi jne. 

Vihkoon voi sanallisen kertomuksen lisäksi vaikka piirtää tai 

liimata valokuvia. ja niin, olen mielelläni mukana kaikissa päivän 

askareissa. 

 

Pidä hyvää huolta minusta! Pidetään hauskaa yhdessä! Kiitos kun 

sain tulla käymään! 

 

Terveisin: Aapi Apina 
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Liite 2 
 

 

(Papunet 2012.) 
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(Papunet 2012.) 
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Liite 3 

 

 

(Papunet 2012.) 

 



35 

 

Liite 4 
 

 

(Papunet 2012.) 
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Liite 5  

DIPLOMI 
 

 

 

                         _______________________________________ 

 

On seikkaillut Median viidakossa ja toiminut aktiivisesti 

yhdessä muiden lasten kanssa. 

 

_________________ on selviytynyt hienosti papukaijojen 

antamista mediatehtävistä. Olet auttanut papukaijoja 

tutustumaan mediaan ja mediavälineisiin. Papukaijat 

ovat iloisia avustasi. Papukaijat haluavat kiittää sinua 

ja toivovat myös sinun oppineen uusia asioita yhteisestä 

mediamatkastamme. 

 

Nyt papukaijat voivat hyvillä mielin palata viidakkoon ja 

kertoa kaikesta kokemastaan ja oppimastaan viidakon 

ystäville. 

 

Meillä ainakin oli oikein hauskaa! 

Turvallista matkaa median parissa! 

 

 

 

___________________  __________________ 

 

    

      


