
Meriseikkailu! Toiminnallista 
esiopetusta liikkuen

Mediapelistä mallia

Lasten kanssa kehitettiin leikki, jossa mediapelien 
tapaan edetään vaiheittain yksinkertaisesta alkuta-
sosta vaikeampaan. Eteneminen tapahtuu sitä mu-
kaa, kun lapset selviävät kustakin vaikeustasosta eli 
oppivat tason vaatimat säännöt, tiedot ja taidot. 
Esimerkiksi ensimmäisessä vaiheessa lapsista muo-
dostetaan n. 4-5 hengen ryhmiä, joiden tehtävä-
nä on edetä kahdella alustalla koskematta lattiaan. 
Seuraavassa vaiheessa ryhmät hakevat aarresaarel-
ta aarteita, kuten palloja tai hernepusseja. Muilla 
tasoilla ryhmät suorittavat erilaisia tehtäviä ennen 
aarresaarelle pääsemistä. 

Meriseikkailu rakentuu kokonaisvaltaiselle oppi-
miskokemukselle, jossa erilaiset tiedolliset sisällöt ja 
taidot yhdistyvät monipuoliseen liikkumiseen. Mo-
nenlaiset liikkumiseen yhdistettävät tehtävät tuke-
vat lasten oppimisen kannalta tärkeiden havainto-
motoristen taitojen kehittymistä. Leikkiä on helppo 
rikastuttaa musiikilla sekä laajentaa kädentaitoihin 
ja ilmaisuun valmistamalla rekvisiittaa, kuten kart-
toja, merirosvohattuja, kaukoputkia ja miekkoja. 
Tasoilla suoritettavia tehtäviä voi keksiä lisää mielin 
määrin.

Yhteishenkeä lisää toiminnallisesti

Lasten saamat vaikutteet peleistä ja muista eri me-
dioista innostivat meitä kehittämään yhteistoimin-
nallista leikkiä ”Pirates of Caribian” hengessä. Ajatuk-
sena oli lisätä ryhmän yhteenkuuluvuutta. Ryhmän 
ujoimmat ja hiljaisimmat lapset jäivät usein äänek-
käämpien lasten varjoon. Havainto johdatti meitä 
kehittämään leikkiä, joka ei anna mahdollisuuksia 
tällaisille tilanteille. Halusimme lisäksi resursseista 
huolimatta harjoittaa isossa ryhmässä pienryhmä-
toimintaa, joka olisi toteutuessaan pedagogisesti 
laadukasta ja monipuolista esiopetusta.

Monipuolista ja hauskaa oppimista

Meriseikkailu antaa lapsille onnistumisen ja op-
pimisen kokemuksia sekä yhteisöllisiä elämyk-
siä. Alkutaso on helppo, mutta seuraavat yksi-
tyiskohtaisemmat ja vaikeammat tasot vaativat 
lapsilta jo enemmän yhteistä panosta ja keskit-
tymistä. Yhdessä toimiminen on edellytys tehtä-
vien onnistumiselle. Lapset oppivat auttamaan 
toisiaan ja toimimaan yhdessä, koska etenemi-
nen tapahtuu hitaimman ehdoilla. Ongelman-
ratkaisutaidot kehittyvät, kun lapset ratkaisevat 
haastavia tehtäviä. Samoin lasten omatoimisuus 
lisääntyy lasten harjaantuessa toimintatapaan, 
mikä helpottaa kasvattajien pedagogista ha-
vainnointia. Kaiken kaikkiaan toiminta ryhmässä 
pysyy monipuolisena ja muunneltavana. Ja mikä 
tärkeintä, leikki on toiminnallista ja hauskaa! 
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Lasten kokemuksia

Suurin osa lapsista on ollut innoissaan Meri-
seikkailusta.  Koska leikki etenee asteittain 

kohti haasteellisempia toimintoja, 
into tekemiseen säilyy.

Laivan valloitus oli kivaa! Ja se luuranko!

 Hauskoja tehtäviä!

Olemme avanneet Meriseikkailu -leikin idean 
ja toimintamallin kaikkien hyödynnettäväk-
si materiaalissa, joka julkaistiin syksyllä 2016. 
Materiaali löytyy ja on tulostettavissa Oival-
luksia! -hankkeiden verkkosivulla.


