
Kevään merkkejä luupin läpi 

Lähtökohtana lasten ajatukset ja 
kiinnostuksenkohteet

Ensin keskusteltiin opettajan johdattelemana yh-
dessä kevään merkeistä, jotka olivat päivän tee-
mana. Erityisesti pohdittiin lasten omia ajatuksia 
ja näkökulmia aihepiiristä. Toiseksi annettiin oh-
jeet ja tavoitteet tutkimista varten. Lapset saivat 
vapaat kädet toteuttaa itseään ja tutkia havain-
toja tekemällä asioita. Lasten tuli etsiä, tutkia ja 
kuvata itseään kiinnostava kevään merkki. Siitä 
olisi tarkoitus kertoa dokumentoidun kuvan pe-
rusteella päiväkodissa.

Lapset tutkivat aluksi silmin ympäristöä ja seik-
kailivat metsässä etsien kevään merkkejä. Tämän 
jälkeen tutkittiin luupeilla tarkemmin löydettyä 
kohdetta. Luupilla tarkastelemisen jälkeen tutus-
tuttiin tablettiin ja sen kameran käyttöön. Lapsi 
kuvasi löytämänsä kevään merkin tabletin kame-
ralla luupin läpi. Opettaja oli mukana kuvaushet-
kessä ja tarvittaessa auttoi laitteen hallinnassa ja 
käytössä.

Ympäristön tutkimista ja havainto-
jen dokumentointia

Kokosimme esiopetusryhmässämme lasten kans-
sa vuodenaikaympyrää, johon dokumentoimme 
monin tavoin lasten tekemiä havaintoja vuo-
denaikoihin liittyen. Luontoa ja sen muutoksia 
tarkkailimme säännöllisesti metsäpaikassamme, 
jossa vierailimme vähintään kerran kuukaudessa 
leikkimässä, havainnoimassa ja tutkimassa. 

Mietimme uusia tapoja hyödyntää päiväkodin 
tabletteja sekä luuppeja dokumentoinnin ja tut-
kimisen välineinä. Keksimme kokeilla niitä yhdes-
sä. Luuppi on pieni suurennuslasi, jonka läpi kat-
sottuna on mahdollista tarkastella kohdetta jopa 
kahdeksankertaisena. Otimme tabletilla kuvia 
luupin läpi, mikä mahdollisti pienienkin yksityis-
kohtien tutkimisen. Havaintojen dokumentoin-
nin ja tutkimisen ohessa opettelimme samalla 
myös tabletin ja siinä olevan kameran käyttöä. 

Mikä lapsia kiinnosti ja innosti?
    
Aamupäivän aikana saimme dokumentoitua 
muun muassa suurennettuja kuvia lumesta, 
sammaleesta, osittain vihertävästä heinätupos-
ta ja hiekkaisesta maaperästä. Vanhan sanon-
nan mukaan yksi kuva kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa, ja tämän huomasimme pitävän 
paikkansa. 

Kuvat tarjosivat mielenkiintoisen lähtökohdan 
keskusteluille ja uusia näkökulmia tuttuihinkin 
asioihin. 

Kuvaamalla tutkiminen innosti lapsia tekemään 
tarkkoja havaintoja ja osallistumaan aktiivisesti 
toiminnan eri vaiheisiin. He kokeilivat mielel-
lään uusia tutkimus- ja dokumentointitapoja ja 
osa pääsi hyödyntämään jo aiemmin hankittu-
ja tietojaan ja taitojaan medialaitteista. 

Ympäristön tutkiminen lasten kanssa hyödyn-
tämällä päiväkodin mediavälineistöä perinteis-
ten tutkimusvälineiden rinnalla nivoutuu hie-
nosti Helsingin uuden esiopetussuunnitelman 
tavoitteisiin. Kaikkinensa kokeilu tuotti hienon, 
helpon ja uuden tavan lähestyä ympäristön yk-
sityiskohtia, mistä on varmasi iloa myös tule-
vissa projekteissa. 
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