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Tekijät ja kiitokset
SuunnitteluPalat on tuotettu osana Opetushallituksen tukemaa Helsingin
kaupungin Oivalluksia varhaiskasvatukseen! -hanketta. Materiaali on syntynyt
osallistavassa muotoiluprosessissa, joka on toteutettu yhteistyössä Päiväkoti
Aallon henkilökunnan ja lasten kanssa.
Kehittämistyö liittyy projektitutkija Jaana Brinckin väitöstutkimukseen
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun ja on tehty osana
Median laitoksen LeGroup-oppimisympäristöjen tutkimusryhmää.
Mukana suunnittelutyössä päiväkoti Aallosta Aleksi Paakkari, Hannu Feldt,
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Kuvitus: Pia Myllymäki, Pii & Waak
Taitto: Katja Engberg, Helsingin kaupunki

Taustaa
Lapsi toiminnan suunnittelijana,
näkökulmia Vasusta
Uuden varhaiskasvatussuunnitelman (2016) mukaan
meidän tulee pohtia, miten lapset voivat osallistua
toiminnan suunnitteluun. Varhaiskasvatuksen oppimiskäsitys pohjautuu näkemykseen lapsesta aktiivisena
toimijana. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Lapsella on
oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan
sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun keinoilla, joita
hänellä on.
Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys
itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä
tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat. Aktiivinen
ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat
perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua
yhteisön toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.
Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle
asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, tarpeet,
edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset
sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat
lapsille luontevia oppimisen tapoja. Lapset ottavat
osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaisesti.
Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat
lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon
kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla
opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, OPH, 2016

SuunnitteluPalat-materiaali on syntynyt Edukata-muotoiluprosessin
tuloksena yhteistyössä lastentarhanopettajien ja lasten kanssa.
Edukata on alun perin kouluympäristöön opettajille suunnattu
osallistavan muotoilun malli, jonka avulla oppimisaktiviteetteja voi
suunnitella yhdessä toisten opettajien ja oppilaiden kanssa. Edukata-mallin on kehittänyt Aalto-yliopiston Medialaboratorion oppimisympäristöjen tutkimusryhmästä: Anna Keune, Tarmo Toikkanen ja
Teemu Leinonen.
Olemme omassa muotoiluprosessissamme soveltaneet Edukataa
varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön. Lähtökohtana prosessille on ollut yhteissuunnittelun kulttuurin sekä lasten osallisuuden
ja kuulemisen lisääminen ja tukeminen päiväkodin toiminnassa.
Muotoiluprosessimme aikana olemme kehitelleet oppimisaktiviteetteja sekä pohtineet uudenlaisia keinoja pienten lasten osallisuuden tukemiseksi päiväkodin toiminnassa. SuunnitteluPalatmateriaali on joustava käytännön työväline, jonka avulla toimintaa
voi suunnitella ja monipuolistaa yhdessä lasten kanssa.

Lasten mielenkiinnon
kohteet ja kysymykset ovat toiminnan
keskeinen lähtökohta.
Aihepiirit voivat nousta
esimerkiksi leikeistä,
saduista, retkistä tai
spontaaneista vuorovaikutustilanteista
lasten ja henkilöstön
kesken tai lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Osallistava muotoilu tarkoittaa, että muotoiluun pyydetään osallistumaan ihmisiä, joihin muotoilun lopputulos todennäköisesti
vaikuttaa.
Osallistuminen tarkoittaa sitä, että jokaista kuullaan ja että jokainen voi vaikuttaa toiminnan suunnitteluun. Kuuleminen voidaan
toteuttaa monella tavoin: yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa
kommenttien pyytämistä, laajimmillaan muiden ottamista mukaan
muotoiluprosessin muovaamiseen.
Osallistava muotoilu ei ole vain mukava tapa tehdä asioita. Me
uskomme, että yhteistyön avulla voidaan toteuttaa parempia
oppimisaktiviteetteja, sillä oppimisaktiviteetit perustuvat osallistujien kiinnostuksenkohteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin. Osallistava
muotoilu tapahtuu aina yhteistyössä.
Edukata, opettajan opas, www.edukata.fi
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Johdatus SuunnitteluPaloihin
SuunnitteluPalat-materiaali on tarkoitettu toiminnan
suunnitteluun yhdessä lasten kanssa. Voit hyödyntää
sitä myös ideoinnissa kasvattajien kesken.
SuunnitteluPalat perustuu kuvien tulkintaan, ryhmittelyyn ja jäsentämiseen sekä niiden omaan
tuottamiseen. Sisällöissä painottuvat osallisuuden
toimintakulttuuri ja monilukutaito. Materiaali edistää
monilukutaitoa kahdella eri tasolla. Toiminnan suunnittelu kuvakorttien avulla harjoittaa visuaalisten viestien
tulkintaa ja tuottamista. Toisaalta materiaalin avulla
voidaan suunnitella monilukutaitoa edistäviä aktiviteetteja ja pohtia, miten tieto- ja viestintätekniikkaa
hyödynnetään luovalla tavalla.
SuunnitteluPalat-materiaali koostuu kysymyskorteista ja kuvakorteista, joiden avulla toimintaa voidaan
suunnitella yhdessä lasten ja toisten kasvattajien
kanssa. Materiaalin avulla tehdään palapelin keinoin
näkyväksi sitä, minkälaisista osista toiminta koostuu,
valitaan työtapoja ja ideoidaan toimintaa yhdessä. Lisäksi kasvattajien ideapalikat (sivu 15) tuovat erilaisia
ideoita ja näkökulmia toiminnan suunnitteluun.

Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja
tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Mahdollisuudet kokeilla ja
tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten
kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
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Tämä julkaisu esittelee kolme käytännön esimerkkiä
hyödyntää SuunnitteluPalat-materiaalia. Niiden tarkoitus on antaa konkreettisia ideoita, mutta myös havainnollistaa, miten SuunnitteluPaloja voi käyttää arkisen
toiminnan suunnitteluun. Voit vaikka tutustua niihin ihan
ensin, jos haluat. Oppimistarinat löydät sivuilta 6 - 14.

Kuvakortit suunnittelun
ja keskustelun tukena
Materiaali perustuu päiväkodeissa tuttuun ja hyväksi
koettuun tapaan käyttää kommunikoinnissa ja toiminnan jäsentämisessä kuvakortteja. Tässä materiaalissa
kuvakortit ovat paloja, joista muodostetaan erilaisia
kuvioita yhdessä kysymyskorttien kanssa. Valmista
kuvavalikoimaa voi kartuttaa piirtämällä itse, valokuvaamalla lisää kuvia tai leikkaamalla kuvia lehdistä.
Kuvien avulla tehdään näkyväksi sitä, minkälaisista
osista toiminta koostuu, valitaan työtapoja yhdessä,
ideoidaan ja keskustellaan toiminnasta. Näin toiminnan suunnitteluun voi jokainen osallistua. Kuvallinen
viestintä ei vaadi luku-, kirjoitus- tai kielitaitoa. Toiminnan eri osa-alueita voidaan visuaalisesti jäsentää
muodostamalla paloista erilaisia kuvioita.
Valmiista kuvavalikoimasta löydät kuvia erilaisiin päiväkodin toimintoihin ja oppimisympäristöihin. Tuttujen
ja totuttujen työtapojen rinnalle on tuotu digivälineiden
kuvia. Näiden kuvien avulla voitte yhdessä ideoida aktiviteetteja ja miten tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan
tuoda toimintaan mukaan pedagogisesti mielekkäällä
ja luovalla tavalla.
Seuraavaksi esittelemme kysymyskortit ja kuvakortit.
Sen jälkeen kerromme oppimistarinoiden avulla kolme
esimerkkiä siitä, millä tavoin niitä voi käyttää suunnittelussa.

Kuvien avulla tehdään
näkyväksi sitä,
minkälaisista osista
toiminta koostuu,
valitaan työtapoja
yhdessä, ideoidaan
ja keskustellaan
toiminnasta.

Vinkki: Mukana on myös tyhjiä kysymys- ja
kuvakorttipohjia, joihin voitte itse ryhmässä tuottaa sisältöä.
Ryhmässäsi voit muotoilla uusia käyttötapoja omia tarpeitasi vastaavaksi. Haluamme kannustaa ja rohkaista omaan suunnitteluun! Kokeile rohkeasti!

Kysymyskortit
Valmiit kysymyskortit pohjautuvat kasvattajan ideapalikoihin (sivu 15) ja niitä voi tulostaa liitteestä. Kysymykset ovat keskeinen osa toiminnan suunnittelua.
Esimerkiksi Tallenna ja dokumentoi -ideapalikka on
kysymyskortissa esitetty: Miten tallennan ja dokumentoin? Mukana on myös tyhjiä korttipohjia, joihin voitte
itse muotoilla suunnitteluunne liittyviä kysymyksiä,
esimerkiksi post-it -tarralapuille.

Miten
tallennan ja
dokumentoin?

Miten
tunnistan
ja näytän
taidon?

Kenelle kerron
ja jaan?
Miten kerron
ja jaan?

Kirjoita tähän
oma kysymys

Miten
kokeilen
ja leikin?

Kysymykset voivat olla tarkkoja: Mihin tutustun ja
missä vierailen? Tai yleisempiä keskustelua herättäviä
kysymyksiä: Mistä unelmoin ja miten mielikuvittelen?

Kuvakortit
Kysymyskorttiin lähdetään etsimään ratkaisuvaihtoehtoja kuvakorteista yhdessä lasten kanssa. Esimerkiksi
kysymykseen: Miten tallennan ja dokumentoin. Voi
keskustelujen kautta valikoitua piirtämistä ja kirjoittamista kuvaavat kynä ja muistivihko tai valokuvaamista, äänittämistä tai videoimista kuvaavat tabletti tai
puhelin.
Kuvakorteista löydät seuraavia aihealueita:
Paikat, digilaitteet, askartelu ja taide, musiikki,
liikkuminen, tunteet ja aistit.
Mukana on myös tyhjiä kortteja, joihin voitte itse
kirjoittaa, valokuvata tai piirtää paikkoja, välineitä,
tunnelmia tai muita toimintaan ja sen arviointiin
liittyviä asioita.
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Oppimistarinat
Esimerkkitarinassa Miten tuulta voi mitata? esiopetusryhmän lapset
olivat innostuneita metsäretkistä. Kasvattaja pohti, millä tavoin metsäretkiin voisi yhdistää matemaattisen tutkimisen. Tätä lähdettiin ideoimaan yhdessä lasten kanssa SuunnitteluPalat-materiaalin avulla.
Toisessa esimerkissä Poikkea polulta, suunnittelun lähtökohta oli
ryhmän hyväksi koettu toimintatapa tehdä parkour-retkiä päiväkodin
ympäristöön. Kysymys- ja kuvakorttien avulla pohdittiin, millä tavoin
toimintaa voisi rikastaa digilaitteita hyödyntäen ja minkälaisia keinoja
ne toisivat reflektioon yhdessä lasten kanssa.
Kolmannessa oppimistarinassa Taideleikki – ja mitä siitä syntyy?
tutkittiin värejä maalaamalla ja leikkimällä sekä intouduttiin keksimään
ja äänittämään villejä ääniä.

Miten tuulta voi mitata?

Miten tutustun
ja missä
vierailen?
Millä liikun?

Miten
tutkin ja
havainnoin?

Miten
kysyn ja
pohdin?

Miten
tallennan ja
dokumentoin?

Kenelle kerron
ja jaan?
Miten kerron
ja jaan?

Valitsin SuunnitteluPalatmateriaalista ne kysymyskortit,
joista olisi apua toiminnan
suunnittelussa.

Teimme paljon metsäretkiä päiväkodin ympäristöön. Ryhmäni lapset nauttivat retkistä, ne olivat kaikille innostavaa ja rentouttavaa
toimintaa. Halusin pohtia metsäretkiämme esiopetussuunnitelman
tavoitteiden näkökulmasta ja mietin, miten metsäretkiin voisi yhdistää
matemaattista tutkimista. Minkälainen oppimisympäristö metsä olisi
matematiikan opiskeluun? Syntyisikö yhdessä lasten kanssa ajatuksia
siitä, millä tavoin matematiikkaa voisi tutkia metsäretkellä?
Keskustelimme lasten kanssa metsäretkistämme ja kertasimme, mitä
kaikkea olimmekaan metsässä tehneet ja mitä kaikkea olimme sieltä
löytäneet. Keskustelu rönsyili värejä, vettä, eläimiä, ötököitä, tuoksuja
– monenlaisia kokemuksia. Toin keskusteluun ajatuksen matematiikasta. Voitaisiinko sitä löytää tai tutkia metsäretkellä? Eskareilla oli
kokemusta laskemisesta, mittaamisesta ja vertailusta. Innostusta
löytyi ympäristön ja metsän matemaattiseen tutkimiseen.
Oli syksy ja ensimmäiset todella kylmät tuulet olivat purevia.
Yllättäen yksi lapsista kysyi: ”Voiko tuulta mitata? Miten tuulta
voi mitata?”
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Esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä ja kiinnostusta matematiikkaan. Tehtävänä on myös vahvistaa
lasten luonnontuntemusta ja luontosuhdetta sekä tutustua arjen teknologiaan. Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimiseen havainnoimalla
ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Ahaa! Tämä herätti kiinnostusta ryhmässä.
Miten tuulta voi mitata? Lähdimme SuunnitteluPalojen avulla yhdessä ideoimaan, miten
käytännössä voisimme tutkia tuulta.

Miten tutustun
ja missä
vierailen?
Millä liikun?

Miten
kysyn ja
pohdin?

Miten
tutkin ja
havainnoin?

Ideoimme lasten kanssa keskustellen
erilaisia tapoja mitata tuulta.

n
le us?
u e
Tu op
n

Miten voi tietää tuulen suunnan? Mikä
on tuulen nopeus? Entä lämpötila?
Ohjautuvatko kosken aallot tuulen suunnan
mukaan?
Keksimme, että tuulen mittaamiseen voisimme kokeilla lippuja. Voimme rakentaa ne
itse ja testata erilaisia materiaaleja. Voimme
myös kokeilla lippujen avulla, tuuleeko joka
paikassa samalla tavalla. Koska kuvakorteista puuttui lipun kuva, yksi lapsista piirsi lipun
kuvakokoelmaan.
Entä mistä voi tietää tuulen nopeuden?
Retkiaamuna tuulen nopeuden voi tarkastaa
ilmatieteen laitoksen internet-sivuilta. Tätä
kuvaamaan valitsimme kuvakortin, jossa
on tietokone.
Pohdimme myös, miten voisimme tallentaa
havaintomme. Ajattelimme, että muistiinpanovälineet, kynät ja vihot tarvitsemme
mukaan. Löysimme kuvakorteista kuvan
tablettitietokoneesta ja päätimme myös valokuvata tuulikokeemme. Näin voisimme kuvien
avulla näyttää myös toisille eskareille, miten
olemme tuulta mitanneet ja mitä havaintoja
olemme tehneet.

Kenelle kerron
ja jaan?
Miten kerron
ja jaan?

Miten
tallennan ja
dokumentoin?
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Projektin lopuksi rakensimme näyttelyn päiväkotiin,
jossa oli esillä rakentamamme liput ja päiväkirja
tutkimustuloksistamme. Laitoimme esille myös
SuunnitteluPalat –kuvion. Sen avulla meillä oli helppo
hahmottaa eri työvaiheita, ja palata tapahtuneeseen.

Tällaisen
kuvallisen muodon
suunnittelumme
lopulta sai.

Miten tutustun
ja missä
vierailen?
Millä liikun?

Miten
tutkin ja
havainnoin?

Kenelle kerron
ja jaan?
Miten kerron
ja jaan?

Miten
tallennan ja
dokumentoin?

Miten
kysyn ja
pohdin?
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Poikkea polulta
Vilkas 4–5-vuotiaiden ryhmämme nautti liikkumisesta. Tahto oppia kiipeilemään ja
tekemään erilaisia temppuja oli kova. Päiväkotimme ympäristöstä löytyikin hyviä puistoja
ja monipuolisia luonnonympäristöjä monipuoliseen liikkumiseen. Olimme tehneet lasten
kanssa temppuiluretkiä läheiselle rannalle, metsään ja leikkipuistoihin. Liikuimme ryhmässä
siten, että kukin lapsista sai vuorotellen harjoitella ryhmän johtamista.

Lapset etsivät kuvavalikoimasta ne kortit, jotka kuvittivat parkour-retkemme paikkoja parhaiten ja asettivat
ne lattialle haluamaansa järjestykseen.

Rantakivillä tasapainottelu, leikkipuiston kiipeilytelineissä roikkuminen sekä hyppiminen,
pomppiminen ja tasapainoilu vaihtelevassa maastossa oli sopivasti haastavaa puuhaa.
Se vaati harjoittelua ja uskallustakin sekä tuotti samalla monia onnistumisen elämyksiä.
Meillä oli parkour-retkistä hyviä kokemuksia ja huomioimme, että lasten karkeamotoriset
taidot kehittyivät. Halusimme tiimin kanssa lähteä pohtimaan, miten voisimme edelleen
kehittää toimintaamme ja kiinnittää erityistä huomiota dokumentointiin. Pohdimme myös,
miten voisimme reflektoida yhdessä koettua jälkeenpäin. Lähdimme yhdessä lasten kanssa
pohtimaan näitä kysymyksiä SuunnitteluPalojen avulla.

Miten tutustun
ja missä
vierailen?
Millä liikun?

Ensin etsin kysymyskorteista toiminnan suunnitteluun liittyviä kysymyskortteja ja valitsin
seuraavat kortit.

Miten tutustun
ja missä
vierailen?
Millä liikun?

Miten
kokeilen
ja leikin?

Miten
tallennan ja
dokumentoin?

Miten
keskustelen
tapahtuneesta?

Miten
tunnistan
ja näytän
taidon?

Vinkki: Jos valmiista
kuvavalikoimasta ei löydy
oikeaa kuvakorttia, niin
voitte piirtää sellaisen.
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Miten
kokeilen
ja leikin?

Vinkki: Kuvakortin taakse voi
tarkentaa paikan (esim. tietyn
leikkipuiston) kirjoittamalla
ja myöhemmin liittää siihen
valokuvan paikasta.

Miten
tunnistan
ja näytän
taidon?

Seuraava kysymyskortti oli: Miten tallennan ja dokumentoin? Ajatus oli harjoitella yhdessä lasten kanssa digivälineiden käyttöä ja retken dokumentointi
oli siihen oiva tilaisuus. Halusin kiinnittää erityistä
huomioita myös reflektointiin ja kuvadokumentaation
avulla tapahtuneeseen olisi helppo palata. Katsoimme
retken jälkeen kuvat tabletilta, keskustelimme kuvista ja jokainen sai valita yhden kuvan tulostettavaksi.
Teimme myöhemmin kuvista kortit, joihin kirjoitimme
kehuja toisillemme: Hieno hyppy! Hauska temppu!
Mahtava loikka!
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Seuraavaksi pohdimme, miten kuljemme ja
etenemme parkour-retkellämme. Valitsimme tähän
kohtaan ryhmässä liikkumista vastaavan kuvan.
Keskustelimme siitä, miten jokainen saisi vuorollaan
keksiä kokeiltavia temppuja ja johtaa ryhmää. Lisäsin
tähän yhteyteen myös kysymyskortin, jossa luki: Miten
tunnistan ja näytän taidon? Keskustelimme lasten
kanssa harjoittelusta ja uskalluksesta. Päätimme, että
seuraavalla retkellä lähdemme etsimään onnistumisia
sekä kannustamme ja kehumme itseä ja kaveria.

Miten
tallennan ja
dokumentoin?

Miten
keskustelen
tapahtuneesta?

Tällaisen
kuvallisen muodon
suunnittelumme
lopulta sai.

Miten tutustun
ja missä
vierailen?
Millä liikun?

Miten
kokeilen
ja leikin?

Miten
tunnistan
ja näytän
taidon?

Kuvio oli esillä koko prosessin ajan. Lapset palasivat katselemaan SuunnitteluPaloja tuon tuostakin
ja esittelivät niitä mielellään myös vanhemmilleen.
”Tänään teimme parkour-retken! Tänään katsoimme
yhdessä valokuvat! Tänään askartelimme taitokortit!”
Tämä herätti kiinnostavia keskusteluja toiminnasta ja
toiminnan tavoitteista myös aikuisten kesken.

Miten
tallennan ja
dokumentoin?

Miten
keskustelen
tapahtuneesta?
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Taideleikki – ja mitä siitä syntyy?
Ryhmässämme oli paljon uusia lapsia, eikä
koko ryhmän yhteistä leikkiä helposti syntynyt.
Kasvattajana pohdin, millä tavoin omassa ryhmässäni
voisin tukea tutustumista ja ryhmäytymistä lasten
kesken. Yhteinen leikki ja sen suunnittelu tuntuivat
oivalta tavalta sukeltaa mukavaan yhteiseen
tekemiseen. Tiesin, että leikki voi muotoutua
spontaanisti hetkessä, mutta halusin tällä kertaa
antaa lapsille mahdollisuuden suunnitella yhteistä
leikkiä ryhmänä, siten että jokainen pääsee
suunnitteluun tasavertaisesti mukaan. Mutta miten
saisin tietoa lasten leikkihaaveista ja miten sovittaa
niitä yhteen? Olin havainnoinut lasten toimintaa ja
huomioin, että ryhmässäni oli erityistä kiinnostusta
käsillä tekemiseen ja rakenteluun. Osa lapsista
syventyi mielellään piirtämiseen ja värittämiseen,
toiset innostuivat enemmän suuren linjan
työskentelystä, maalaamisesta ja muotoilusta, kukin
temperamenttinsa mukaan.
Ryhmällemme sopisikin yhteisen leikin teemaksi taideleikki. Itse ajattelin, että taideleikki eroaa askartelusta
siten, että tiettyyn lopputulokseen ei tarvitse pyrkiä,
vaan luova tekeminen vie työtä eteenpäin omaan
suuntaansa. Ei ole valmista mallia, minkä mukaan
edetä. Sen sijaan tarkoitus on nauttia ja tutustua
eri materiaaleihin kokeillen ja tutkien.
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Mutta miten suunnitella taideleikkiä yhdessä lasten
kanssa? Kasvattajana ajattelin, että aihetta on hyvä
kuitenkin rajata jollain tapaa, niin suunnittelullamme
on yhteinen suunta. Ryhmässämme on eri kulttuuri- ja
kielitaustoista tulevia lapsia. Kuvallinen työskentely
olisi kaikille yhteinen tapa ilmaista ajatuksia, kun
kieltä vielä opetellaan. Kielen opiskeluun liittyen olimmekin harjoitelleet mm. värien nimiä ja tunnistamista.
Ehkäpä juuri värit olisivat hyvä rajaus taideleikin
aiheeksi.
Esittelin lapsille idean taideleikistä, jonka teemana
olisi värit. Muistelimme ensin, mitä värejä tiedämme
ja osaamme nimetä. Aloitimme yhteisen suunnittelun
siten, että valmiin kysymyskortin sijaan kirjoitin oman

kysymyksen post-it lapulle: Miten väreillä voi leikkiä?
Lähdimme yhdessä lasten kanssa pohtimaan, miten
voisimme tarkastella värien maailmaa. Missä lapset
kohtaavat eri värejä? ”Vaatteissa, leluissa, seinissä…”.
No, entä miten värejä voi itse tutkia? ”Maalaamalla”
– eräs lapsista totesi. Valitsimme kuvakorteista siveltimen kuvan. Voisimme toki käyttää myös sormivärejä,
joten otimme mukaan myös käden kuvan.

Tutkimusmatkamme väreihin alkoi pääväreistä sinisestä, punaisesta ja keltaisesta. Teimme oman kysymyskortin: Mitkä ovat päävärit? Valmiissa kuvakorteissa ei ollut päävärejä vastaavia kuvia, joten lapset
värittivät punaisen, sinisen ja keltaisen kuvakortin,
jotka asetimme lattialle.

tutustuminen värien maailmaan. Tutkimuskohde oli
värien maailma, enkä kasvattajana en halunnut ennalta määritellä sitä, minkälaisia kuvia värin tutkimisesta
syntyy. Maalasimme pintoja, kiehkuroita, hitaasti
ja vauhdikkaasti, jokainen oman temperamenttinsa
mukaan.

Ihan ensin tutkimme värejä maalaamalla sormiväreillä.
Käytössämme oli vain päävärit: punainen, sininen ja
keltainen. Niitä sekoittamalla etsimme uusia värisekoituksia.

Kun maalaukset olivat kuivuneet, keskustelimme siitä,
minkälaiselta maalaaminen oli tuntunut. Pohdimme
myös, millä tavoin jatkamme työskentelyä maalausten
parissa.

Miltä väri tuntuu sormissa? Miltä tuntuu maalata
vauhdikkaasti, taputella tai naputella väriä paperille?
Käytimme suuria papereita, jolloin värisekoituksille
oli hyvin tilaa ja maalasimme pienryhmissä yhteisille
arkeille. Maalatessa ihmettelimme myös sitä, miten
punaisesta, sinisestä ja keltaisesta syntyi sekoittamalla kymmeniä eri värejä. Nimesimme eri värejä ja
pohdimme, miten ne olivat syntyneet. Olimme iloisia
löydöistämme. Maalausleikki oli värimatkamme alku.
Lasten keskustelussa maalaamisen aikana korostuivat
värien sekoittamiseen liittyvä taika ja toiminnallinen

Aluksi tarkastelimme tilannetta, josta aloitimme:
päävärejä. Löysimmekö niitä enää maalauksistamme?
Päävärejä löytyi vain muutamista kohdista, sillä ne olivat sekoittuneet kymmeniksi uusiksi väreiksi. Etsimme
eri värejä ja nimesimme niitä.
Seuraavaksi katsoimme maalauksiamme erityisen
tarkasti. Minkälaisia muotoja niistä löytyy? Tarkat
silmät löysivät värikoukeroista ja pinnoista tuttuja ja
tuntemattomia hahmoja, laitteita ja koneita. Piirsimme
ne esille ja näkyviksi liiduilla ja tusseilla. Sen jälkeen

leikkasimme ne irti paperista. Tutustuimme herra
Raitiovaunuun, Sateenkaarikoneeseen, mustaan
Sukkaan, kultaiseen Kiveen ja Sienimörköön.
Lopuksi palasimme yhdessä SuunnitteluPalojen pariin
ja täydensimme kuviota näillä työvaiheilla: katsomista,
piirtämistä ja leikkaamista vastaavilla kuvilla.
Hahmot alkoivat elää mielikuvituksessamme. Keksimme ja kokeilimme yhdessä aikuisten ja lasten kanssa
minkälaisia ääniä hahmot ja koneet tekivät. Näistä
kokeiluista tuli todella hauskoja ja nauroimme kippurassa, kun äänitimme ääniä puhelimella. Myöhemmin
pidimme näyttelyn päiväkodilla. Hyödynsimme lisätyn todellisuuden HP Reveal -sovellusta ja sen avulla
saimme näyttelyssä liitettyä myös hulvattomat äänet
maalausten yhteyteen.
Näyttelyn äärellä palasimme lasten kanssa aiempaan
suunnitelmaamme ja kuvakorttien muodostaman kuvion avulla keskustelimme eri työvaiheista. Laitoimme
SuunnitteluPalat-kuvion esille näyttelyyn, jolloin lasten
oli helppo kertoa taideleikin vaiheista myös näyttelyvieraille.
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Tälläinen suunnittelukuviostamme
lopulta tuli. Laitoimme kuvion esille
myös näyttelyyn, jolloin meillä oli
helppo kertoa taideleikkimme
työvaiheista myös näyttelyvieraille.

Miten
väreillä
voi leikkiä?

Mitä tästä
leikistä syntyy?

Kenelle kerron
ja jaan?
Miten kerron
ja jaan?

Miten
keskustelen
tapahtuneesta?
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Mitkä ovat
päävärit?
Ja mitä kaikkia
värejä niistä voi
sekoittaa?

Kasvattajan ideapalikat
Ideapalikat on tarkoitettu kasvattajan ideavarastoksi. Voit ammentaa niistä lähtökohtia ja näkökulmia toiminnan suunnitteluun. SuunnitteluPalojen valmiit kysymyskortit
perustuvat näihin ideapalikoihin.
Miten
kokeilen
ja leikin?

Ne on jaettu neljään ryhmään: osallistavat ja yhteisölliset, luovat ja tuottavat, tutkivat
ja kysyvät sekä reflektoivat näkökulmat. Palikoilla on näiden ryhmien mukaan oma
värinsä. Voit ottaa suunnitteluun mukaan monenvärisiä palikoita (eli niistä johdettuja
kysymyskortteja) tai keskittyä syvemmin johonkin osa-alueeseen. Tässäkin kohtaa
voit harkita, mikä sopii ryhmällesi parhaiten.

Miten
tutkin ja
havainnoin?

Miten
tunnistan
ja näytän
taidon?
Miten ja
ketä kutsun
leikkimään?

Miten
leikin ja
tarinoin?

Kenelle
kerron ja
jaan?
Miten kerron
ja jaan?
Kenelle
Miten kerron
ja
jaan?
tutustun
Miten
kerron
ja missä
ja
jaan?
vierailen?
Millä liikun?

Osallistavat
ja
Yhteisölliset

Miten
kuvailen
tunteita?

Miten teen
näkyväksi ja
kuuluvaksi?

Luovat ja
tuottavat

Miten
kysyn ja
pohdin?

Miten
keskustelen
tapahtuneesta?

Miten
ideoin ja
keksin?

Miten
tallennan ja
dokumentoin?

Miten
uppoudun
leikkiin?

Reflektoivat

Miten
jäsennän ja
ryhmittelen?

Tutkivat ja
Kysyvät

Miten
unelmoin
ja mielikuvittelen?
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Osallistavat ja yhteisölliset ideapalikat
Osallistavat ja yhteisölliset näkökulmat tarjoavat ideoita
yhdessä tekemiseen, tutkimiseen ja jakamiseen. Vertaisryhmä
ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja
osallisuuden kannalta keskeisiä (Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016).
Yhdessä toimiminen ja toisten tukeminen tuovat iloa päivään
sekä lapsille että aikuisille. Sitä kautta opitaan tärkeitä taitoja
elämää varten. Pienemmillä lapsilla voi yhteinen suunnittelu ja
keskustelu aueta leikkitilanteen yhteydessä, mikä osallistaa
eri tavoin oppivia ja toimivia lapsia.

Miten tutustun ja missä vierailen? Millä liikun?
Maailmasta oppii ja tietää siihen tutustumalla. Kaupunki kätkee sisäänsä
monen monta ihmettä ja aarreaittaa, jotka ovat ulottuvillasi ja sinua varten.
Museot, teatterit, kirjastot, galleriat ja kentät ovat vain matkan päässä. Uusia
asioita yhdessä ihmettelemällä ja kohtaamalla rohkeus ja uskallus kasvavat.
Huomaat, että olet osallinen tätä kaikkea ja ulottuvillasi on ihania, uusia ja
jännittäviä asioita, joista nauttia.
Miten ja ketä kutsun leikkimään?
Juhlat tulossa? Kaipaako leikki leikkijöitä? Kaivataanko pöllösirkukseen uutta
näkökulmaa tai historian siipien havinaa. Ei kannata jäädä odottelemaan. Kutsu
mukaan pellet, kummit, mummot, kaimat ja naapurin lapset.
Minkälaisen kutsun teemme? Kirjoittaisimmeko kirjeen, laulammeko laulun,
keksimmekö kutsulorun, piirtäisimmekö kutsukortin?
Miten leikin ja tarinoin?
Yhdessä leikitty, kerrottu ja koettu tarina tuo ihmisiä yhteen. Minkälainen leikki
sinusta pulppuaa? Leikin tiimellyksessä tapahtuu merkittäviä asioita. Leikin aikana
syntyneet ideat ja oivallukset voivat olla osa toiminnan suunnittelua. Kasvattajan
kuuntelemaan pysähtyvä, herkkä korva sekä avoimuus lasten aloitteille voivat tuoda
toimintaan aivan uuden, leikissä syntyneet suunnan ja ajatuksen.
Kenelle kerron ja jaan? Miten kerron ja jaan?
Teet hienoja asioita, joista muutkin voivat nauttia ja oppia. Kerro ja jaa niitä myös
muille. Voit näyttää leikkejä, rakennelmia, kuvia ja tarinoita. Samalla näet, mitä toiset
ovat keksineet ja miten he ovat ratkaisseet eteen tulleita ongelmia. Jakamalla omia
kokemuksiasi ja oppimalla muiden tekemisistä, osallistut samalla yhteisölliseen
tiedon rakentamiseen. Voit viedä näin koko homman uudelle tasolle. Tietoa syntyy
ja taitoja opitaan oman ja yhteisöllisen tekemisen, kokemisen ja jakamisen kautta.

Varhaiskasvatuksessa toimitaan
yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö
oppivat yhdessä ja toisiltaan. Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille
mielipiteille ja tunteille. Lapsia ja
henkilöstöä kannustetaan rohkeasti
jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan
uudenlaisia toimintatapoja.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016
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Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja
leikin iloa. Yhteisössä kannustetaan
kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja
luovuuteen.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan toisten
ihmisten näkökulmia. Yhteisöllisyys
kasvaa leikin kautta ja vahvistaa
myönteistä tunneilmastoa.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Lasten ymmärrys yhteisöstä,
oikeuksista, vastuusta ja valintojen
seurauksista kehittyy osallisuuden
kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten
sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi
tulemisesta.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Luovat ja tuottavat ideapalikat

Miten teen näkyväksi ja kuuluvaksi?
Piirrä, maalaa, rakenna, värkkää, tanssi, esitä, kuvaa, äänitä tai muilla tavoin tee
ajatuksiasi, kokemuksiasi ja havaintojasi näkyväksi, kuuluvaksi ja kosketeltavaksi.

Taiteen maailmat antavat monet mahdollisuudet yksilölliseen ilmaisuun
sekä yhteiseen tekemiseen ja kokemiseen. Luovat ja tuottavat ideapalikat
avaavat näkökulmia taidekasvatukseen, ilmaisun moniin muotoihin ja
oman tekemisen rikkaaseen aarreaittaan.

Miten unelmoin ja mielikuvittelen?
Pysähdy ja uppoudu unelmointiin, mielikuvituksen rikkaaseen maailmaan. Kutsu
kavereita mukaan mielen matkalle ja ammenna ajatusten ja sanaisten arkkujen
loppumattomista lähteistä.

Luova toiminta voi olla spontaania tai ennalta suunniteltua. Taide ja leikki
kuuluvat oleellisesti yhteen. Kokeilumieli, hassuttelu ja hupsuttelu tuovat
iloa päivään sekä taiteelliseen tekemiseen ja ovat arvokkaita oman
ilmaisun ja yhteisen jakamisen moottoreita. Käsillä tekeminen edistää
hienomotorisia taitoja sekä tuo tunteen osaamisesta ja onnistumisesta.
Tanssi, musisointi ja vaikkapa näytteleminen tuovat iloa ja kehollista
ilmaisua päivään.

Miten tallennan ja dokumentoin?
Paina mieleen, kirjaa muistiin, kerro kaverille huomioita ja havaintoja. Valokuvaa,
videoi, äänitä. Siten voit näyttää muille, mitä olet nähnyt, kuullut ja valinnut. Voit
palata asioiden äärelle myöhemmin toisten kanssa yhdessä, jakaa kokemuksia,
huomata miten ympäristö muuttuu ja sinä kasvat ja opit.

Luova tekeminen, monipuoliset taiteen tekemisen ja kokemisen mahdollisuudet, nikkarointi ja rakentelu ovat lapsille luontaista toimintaa, jonka
kautta voi kokeilla ja leikkiä – nähdä konkreettisesti oman toiminnan ja
käden jäljet.

Miten ideoin ja keksin?
Mistä ne kaikki hyvät ideat oikein tulee – ajatuksista? Miten ne saa ulos? No,
kertomalla ja jakamalla. Miten ne saa talteen? Piirtämällä ja kertomalla? Miten
tunnistetaan hyvä idea? Keskustelemalla, perustelemalla ja kokeilemalla
ja leikkimällä! Mihin ideoita oikein tarvitaan? Luovaan oppimiseen ja uuden
keksimiseen.

Taideilmaisun kautta voi tuoda omia tunteita näkyviksi ja siten keskusteluun. Kun lasten luova työ näkyy ja kuuluu oppimisympäristössä, lasten
oma kulttuuri tulee myös aikuisille tutuksi. Taiteen tekeminen avaa ikkunan lapsen mielikuvitukseen, kiinnostuksenkohteisiin ja taitoihin.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on
tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja
kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä
tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja
kulttuuriperintöön. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia
taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä
valmiuksia ymmärtää ja jäsentää
ympäröivää maailmaa.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Ilmaisun eri muodot tarjoavat
lapsille keinoja kokea ja hahmottaa
maailmaa heitä puhuttelevalla ja
innostavalla tavalla. Taiteellinen
ilmaisu tarjoaa lapsia motivoivia
keinoja havaintojen, tunteiden ja luovan ajattelun näkyväksi tekemiseen.
Ilmaisun eri muotoihin tutustutaan
moniaistisesti, erilaisia työtapoja,
oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja
luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun
taitoja harjoittelemalla. Kyky kuvitella
ja luoda mielikuvia on keskeistä myös
lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja
ilmaisun eri muotoihin tutustuminen
vahvistaa lasten osaamista myös
monilukutaidon sekä osallistumisen
ja vaikuttamisen osa-alueilla.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016
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Tutkivat ja kysyvät ideapalikat
Maailma tulee tutuksi tutkimalla ja kysymällä. Kysymykset kumpuavat
ihmettelystä. Tutkivat ja kysyvät näkökulmat korostavat ihmettelyn ja
pohdinnan merkitystä oppimisessa. Kun etsii kysymyksiin vastauksia,
oppii samalla erilaisia keinoja hankkia tietoa. Lapsille maailman ihmettely
ja kysymysten viljely ovat luontaisia tapoja tutustua maailmaan. Uteliaisuus, moniaistinen ja kehollinen tutkiminen ja uusista asioista innostuminen nappaavat aikuisenkin helposti tutkimusretkelle mukaan. Leikissä
lapsilla on mahdollisuus käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla
yhdessä ideoitaan ja tutkia maailmaa (Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016).
Se, minkälaisia kysymyksiä lapsille herää, voi olla kasvattajallekin yllätys.
Minkälaisiin asioihin lapset kiinnittävät huomiota ja minkälaiset yksityiskohdat kiinnostavat? Millä tavoin herääviin kysymyksiin voidaan lähteä
etsimään vastauksia? Näistä näkökulmista yhteinen toiminnan suunnittelu voi saada kokonaan uuden suunnan.

Miten kysyn ja pohdin?
Miten kumisaappaat valmistetaan? Miten tehdään näkkileipää? Kuka keksii
uutiset? Mitä tuuli on? Miksi jää sulaa? Maailma on kysymyksiä täynnä. Kysymysten
muotoileminen ja pohtiminen ovat ensi askeleita maailman jäsentämiseen ja tiedon
arviointiin. Tietoa on valtavasti tarjolla monenlaisista kanavista. Vastaukset löytyvät kyllä, kunhan osaat ensin kysyä, rajata ja muotoilla juuri ne tärkeimmät mieltä
askarruttavat
Miten jäsennän ja ryhmittelen?
Ohjeiden (tai vaikkapa reseptin!) seuraaminen ja erityisesti niiden muotoileminen
vaativat ennakoinnin ja suunnittelun taitoja. Aluksi pohditaan minkälaisista osista
asia tai vaikkapa toiminta koostuu. Kun mennään ulkoilemaan, niin missä järjestyksessä ja kuinka monta kertaa asiat täytyy tehdä. Tässä luodaan pohjaa ohjelmoinnilliselle ja suunnitteluajattelulle.
Miten tutkin ja havainnoin?
Ympäristö tarjoaa loppumattoman aarreaitan oppimiseen, leikkiin ja luovaan työhön. Lähde tutkimusretkelle taiteeseen, liikenteeseen, vuodenaikoihin, historiaan,
materiaaleihin, mediaan, ihmisiin, kaupunkiin… Vain taivas on rajana – vai onko
sekään? Pidä silmät ja korvat auki, kamera taskussa. Tästä voit ammentaa aineistoa
monenlaiseen toimintaan.
Miten kokeilen ja leikin?
Joskus uutta ideaa kannattaa vaan kokeilla. Erilaisiin materiaaleihin ja laitteisiin voi
tutustua leikkien, tutkien ja kokeillen. Tutkivaa toimintaa kokeilusta tulee silloin, kun
kokeilun jälkeen arvioidaan ja pohditaan, mikä toimi, miksi ja miten.
Nauti kokeiluleikin vapaudesta, tekemällä tutkimisesta.

Tiedon hankinta, jäsentäminen ja
uuden luominen edellyttävät luovaa
ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa
luodaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea
lasten ajattelun ja oppimisen taitoja.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016
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Varhaiskasvatuksen tehtävä on
antaa lapsille valmiuksia havainnoida,
jäsentää ja ymmärtää ympäristöään.
Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa
ympäristössä.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Teknologiakasvatuksen tavoitteena
on kannustaa lapsia tutustumaan
tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan.
Lapsia ohjataan myös havainnoimaan
ympäristön teknologiaa ja keksimään
omia luovia ratkaisuja. Lapsia
rohkaistaan tekemään kysymyksiä,
etsimään niihin yhdessä vastauksia
ja tekemään päätelmiä.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Lapsilla tulee olla mahdollisuus
tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja
koko kehollaan sekä kokeilla erilaisia
työtapoja. Työtapojen vaihteleva
käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri
tavoin oppiville lapsille onnistumisen
kokemuksia. Monipuoliset työtavat
edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen käytössä
hyödynnetään henkilöstön ja lasten
osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Reflektoivat ideapalikat
Reflektoivat näkökulmat ohjaavat keskustelemaan koetusta ja opitusta
sekä jakamaan näitä ajatuksia toisten kanssa. Reflektointi auttaa lapsia
havaitsemaan ja sanoittamaan oppimistaan sekä tunnistamaan tunteitaan
ja vahvuuksiaan, mikä luo pohjaa oppimaan oppimisen taidoille. Kasvattajan havainnot lasten leikistä ja niiden kautta tilanteeseen reagointi ovat
tärkeitä.
Kasvattajan kannattaa pohtia jo toimintaa suunnitellessa, millä tavoin
toimintaa myöhemmin reflektoidaan. Tämä vaikuttaa työtapojen valintaan
ja siihen minkälaisia dokumentteja reflektion tueksi tuotetaan toiminnan
aikana. Digitaalinen dokumentointi on yksi hyvä keino. Valokuvat, videot
ja äänitteet ovat arvokkaita reflektion välineitä, kun keskustellaan kokemuksista jälkikäteen. Yhtä lailla dokumentaatiota voi tehdä esimerkiksi
piirtämällä ja kirjoittamalla.
Reflektointi voi kohdistua itse toimintaan.
Mitä olen oppinut?
Mikä on innostanut?
Mikä on tuntunut vaikealta?
Mikä on tuottanut iloa?
Voitte reflektoida myös sitä, miten lapset ovat kokeneet oman roolinsa.
Millä tavoin olen saanut osallistua?
Olenko tullut kuulluksi?

Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja
sopivasti haastava toiminta innostaa
oppimaan lisää. Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen kokemuksia
ja iloa omasta toiminnastaan sekä
itsestään oppijana.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia
muodostamaan omia mielipiteitään
ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia
ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Toiminnan pedagoginen dokumentointi sekä yhteinen pohdinta auttavat lapsia havaitsemaan oppimistaan
ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä
vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihinsä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan opetellaan
havaitsemaan, tiedostamaan ja
nimeämään tunteita.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016

Miten keskustelen tapahtuneesta?
Dokumentaation katsominen ja kuunteleminen ovat hyviä keinoja puhua
yhteisistä kokemuksista. Valokuvat, video tai piirrokset toimivat siltana nykyhetken
ja kokemuksen välillä. Miltä minusta tässä tuntui? Mitä kuvassa tapahtui? Huomiot
ja kertomuksen avaavat reitin toisten sisäiseen ajatusten ja tunteiden maailmaan.
Dokumentaation avulla voit palata alkuperäiseen suunnitelmaan ja arvioida sitä
yhdessä lasten kanssa.
Miten kuvailen tunteita?
Kerro, piirrä, kuvaile tunne. Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja niistä
keskusteleminen vahvistavat tunnetaitoja.
Miten uppoudun leikkiin?
Leikki on lapselle tapa olla ja elää sekä hahmottaa maailmaa. Kokemukset, jotka
herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin (Vasu
2016). Leikin kautta tulee esille ja voidaan käsitellä monenlaisia tunteita.
Miten tunnistan ja näytän taidon?
Kasvaessa oppii uusia taitoja. Mutta mistä taidon tunnistaa? Opit kiipeämään? Opit laskemaan? Voiko ajattelu
olla taito? Huomaisitko, että kaverilla on erityinen taito
pyytää toista mukaan leikkiin? Taitojen tunnistaminen on
hauska leikki, sillä jokainen on taitava. Meillä on erilaisia
taitoja ja voimme oppia niitä koko ajan lisää. Taidot ovat
samalla myös vahvuuksiasi. Mitä vahvuuksia sinulla jo on?
Minkä taidon haluaisit oppia? Oppimaan oppimisen taidot
karttuvat, kun pohdit näitä asioita.

Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa,
liikkumisessa sekä taiteellisessa
kokemisessa ja tuottamisessa. Yksittäisten dokumenttien, esimerkiksi
valokuvien, piirrosten tai henkilöstön
havaintojen, avulla voidaan yhdessä
lasten kanssa tarkastella heidän
kehitystään ja oppimistaan.
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016
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Tulostettava kysymyskortit
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Miten
tallennan ja
dokumentoin?

Miten teen
näkyväksi ja
kuuluvaksi?

Miten
unelmoin
ja mielikuvittelen?

Miten
ideoin ja
keksin?

Miten tutustun
ja missä
vierailen?
Millä liikun?

Kenelle kerron
ja jaan?
Miten kerron
ja jaan?

Miten
leikin ja
tarinoin?

Miten ja
ketä kutsun
leikkimään?
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Miten
tutkin ja
havainnoin?

Miten
jäsennän ja
ryhmittelen?

Miten
kysyn ja
pohdin?

Miten
kokeilen
ja leikin?
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Miten
keskustelen
tapahtuneesta?

Miten
kuvailen
tunteita?

Miten
uppoudun
leikkiin?

Miten
tunnistan
ja näytän
taidon?
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#HelsinkiOppii
#LastenHelsinki

