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IINATIN PÄIVÄKOTI
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1. Tiistai ja torstai aamupäivät Iinatin päiväkodin 10 lapsen ja
yhden lastentarhanopettajan esiopetusryhmä viettää ”aidan
takaisessa maailmassa” toiminnallisesti oppien. Toiminnallisten
aamupäivien dokumentointi ja kuvatekstitys toimii myös
tuhantena sanana vanhemmille kertomassa päivän sisällöistä.
Kuvan oikeassa alareunassa ryhmä työstämässä yhteiskarttaa
lähiympäristöstä aamupäivän retken pohjalta.

2. Dokumentointi toimii myös visuaalisena muistuttajana ja
aiheen mieleen palauttajana aloittaessamme käsittelemään
esim. mittaamista esiopetustehtävissä.
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3. Hajottamista harjoiteltiin myös ensin
luonnonmateriaaleilla. Kuva siihen
lisättyine numeroineen pohjusti
kirjatehtäviä päiväkodilla.
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4. Visuaaliset ohjekortit lukumäärän ja värin
mukaiseen etsintätehtävään. Vastaavalla tavalla
toteutettiin mm. kauppalista sadonkorjuu-juhlaan.
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5. Valokuvattu ja laminoitu MINÄ-nukke toimii
monessa. Niin pöytäteatterissa kuin vaikka
muistipelin korttina etsittäessä nimiparia
kuvalle.
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6. Netistä löytyy mainio ohjeistus ”Breikkarin
saareen” (Kaikki eskarit breikkaa-hanke 2013/ Soiva Siili & Paula
Puumalainen-yhteistyönä).
Lapset tanssivat ensin kuvaavan kameran edessä. Kuvan välittyessä tvruudulta lasten nähtäväksi, tämä motivoi yhä uusia tanssijoita mukaan.
Breikkaajat videoitiin iPadilla sekä puhelimen kameralla. Materiaali
editoitiin MacBook Pron iMovie ohjelmalla.
Kuvakollaasit toteutettu iPhonen MOLDIV-sovelluksella.
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ESIMERKKEJÄ iPadin KÄYTÖSTÄ ESKAREIDEN KANSSA:
1. Uusia numeroita ja kirjaimia harjoitellaan mm. MOLLA ABCsovelluksella. Käytössä myös perinteinen tekstinkäsittelyohjelma.
2. Huoneeseen piilotetuista QR-koodeista skannataan esiin
HUISKE-esiopetusmateriaalin hahmon nimi. Tämän jälkeen
etsitään koodin viereen oikea hahmo. Koodien luontiin netissä
ilmaisohjelmia.

3. Avaruuteen ja aikaan perehtyminen alkoi sivuston
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/avaruus/app/

materiaalin kautta
(Käytössä iPad & tykki).
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AIEMPAA ARKEA JA IHMETTELYÄ:
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1. Videointeja.
Sorminukkeleikki (vasen kuva) alkoi
leikkinä ja rakentui tarinaksi, joka
kirjattiin ylös ja ”esitettiin
videokameralle”.
”Tomi-pupu ja viisi kaverusta” (oikea kuva)
taas alkoi sadutuksesta. Tarinan esittämistavaksi valittiin piirrosanimaatio, jonka
hitaudesta yksi tekijä totesikin ”kokonaan
liikkuvana tähän olisi mennyt vuosi”. Eli osa
tarinasta tehtiin liikkuvaksi
!
kuvaksi, osa
tarinasta kerrottiin ja äänitettiin still-kuvien
päälle.

Kuvia ja kuvaamista on käytetty sadutuksen aloituksina, mutta myös kerrottuja tarinoita
on lähdetty kuvittamaan. Unikaverit yms. lelut ja tavarat ovat seikkailleet mitä
kummallisimmissa paikoissa noiden tarinoiden myötä. Tarinat on viimeistelty
tekstinkäsittelyohjelmalla kuvineen ja ovat näin olleet helposti sähköisesti siirrettävissä
myös koteihin.

2. Isovanhempien päivän kahvipöytään vieraita
ilahduttamaan tehtiin pullan lisäksi video, joka pyöri
pöydälle asetetulta läppäriltä nonstoppina.
Video rakentui ”Vauhtimummo”-lorusta, johon haettiin
räppihenkeä käyttämällä taustamusiikkina Pikkumetsän
esiopetuksen ”Räppitaustaa”. Loru äänitettiin taustan
päälle. Kuvina käytettiin niin loruun liittyviä netistä
poimittuja kuvia, kuin videonpätkiä breikkaavista
eskarilaisista iMoviella editoiden.

2

3

3. Voimaannuttavan valokuvauksen jalanjäljillä.
Lasten kanssa on opeteltu kameran käyttöä ja tämän jälkeen
heidän on annettu kuvata. Välillä valitsemiaan kohteita, välillä
ohjeistaen esim.: kuvaa kolme mieluisinta leikkipaikkaa
eskarissa/päiväkodissa tai kysyen missä ja millaisena haluat sinut
kuvattavan. Kuvattava on ehkä halunnut pukea roolivaatteita,
hakea mukaan lelunsa tms. sekä tarkistanut ja päättänyt missä
vaiheessa kuva on ”oikein”.
SUPERMINÄ (vieressä). iPadin käännetyllä kameralla lapsen itse
ottama ”selfie”, jolle hän on piirtänyt haluamansa superminän
vartalon, sekä kertonut, millaisia supervoimia kyseisellä
voimahahmolla on.

Muhkeaa tietoutta ja innostusta on netti tulvillaan, mutta yksi omista aarresivustoista on:
http://www.medialeikki.fi/mediakasvatus/medialeikin_esitevihko.pdf
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