
Unelmien Kultakaupunki

Kotikaupunkiin tutustuttaessa heräsi keskustelua ja 
ideointia unelmien kaupungista. Lasten kanssa työs-
tettiin miellekarttaa siitä, millainen se olisi. Ideoinnin 
jälkeen lapset äänestivät kaupungille nimen, Kultakau-
punki. Miellekartan pohjalta rakensimme pienryhmis-
sä ryhmätilaamme tämän unelmakaupungin satusan-
kareineen. Ryhmän yhteisiin roolileikkeihin perustettiin 
Kultakaupungin kauppa, lääkäriasema, kampaamo, sir-
kus ja lisäksi leikittiin kaupunkiin liittyviä liikenne- ja 
legoleikkejä. Roolileikit sisälsivät esimerkiksi kylttien 
ja mainosten tekemistä, avajaismenojen suunnittelua 
ja toteutusta, tuotehinnoittelua ja asiointimallien har-
joittelua. Kultakaupunki-projektiin liittyen tehtiin lisäk-
si mm. runokirja, kaupunkiin sopivia äänimaisemia ja 
kuvatarinoita. Tarinoiden jälkeen työstimme vielä ani-
maatioita lasten tekemien käsikirjoitusten pohjalta.  

Projektityöskentelyllä 
laaja-alaista osaamista 

Kotikaupunki tutuksi!

Tutustuimme aluksi lähiympäristöön mm. kuvasuun-
nistuksella ja alueen karttaan tutustumalla. Seuraavaksi 
teimme ryhmätilaamme oman kartan, johon merkitsim-
me tuttuja paikkoja kuten lasten kodit ja yhteiset leikki- ja 
retkipaikat. Tutustuimme lähialueeseen kotikortteliret-
killä lasten kotioville. Ne sisälsivät kotipihoissa leikki-
mistä ja esimerkiksi valokuvausta lapsen lempipaikasta. 
Lähiympäristöä otettiin haltuun myös retkillä metsään, 
lähileikkipuistoihin, kirjastoon, kouluun ja kirkkoon sekä 
osallistumalla paikallisten urheiluseurojen tapahtumiin. 

Helsingin kulttuuri- ja toimintatarjontaan tutustuim-
me aluksi kirjallisuuden kautta. Esimerkiksi Tatu ja Patu 
Helsingissä ja Karkausyön ratikkamatkan lukemisen jäl-
keen keksimme omia Helsinkiin sijoittuvia satuja näi-
den teosten pohjalta. Sitten siirryimme kuvaamisen ja 
kuvataiteen keinoihin. Aluksi viikon henkilöiden tehtä-
vänä oli kuvata lempipaikkansa päiväkodissa sekä miet-
tiä, että mikä on heidän lempikohteensa Helsingissä. 
Lempikohteestaan he toteuttivat oman taideteoksen-
sa hyödyntäen kirjallisuutta ja nettiä. Retkeilimme kau-
pungissa monipuolisesti tutustuen erilaisiin kohteisiin 
Ratikkamuseosta Liikennekaupunkiin ja Kisahallista Ka-
tajanokan jäänmurtajiin.

Teeman valinta

Ryhmämme toiminta rakentuu pitkäkestoisten teemo-
jen ja niiden sisältämien pienempien projektien ym-
pärille. Tällä kertaa projektityöskentelyn teemaksi va-
likoitui kaupunki. Valintaan vaikuttivat lasten leikkien 
havainnoinnit ja haastattelut sekä lasten ja vanhempien 
kanssa käydyt yhteiset keskustelut. 

Lähdimme tutkimaan aluksi ryhmän lasten lähiympä-
ristöä laajentaen tutkimusretkiä pikkuhiljaa Helsingin 
kulttuuri- ja toimintatarjontaan. Kotikaupunkiin tutus-
tumisen rinnalle syntyi ryhmän yhteinen mielikuvitus-
kaupunki, jonka lapset nimesivät Unelmien Kultakau-
pungiksi.

Mitä projektityöskentely opetti?

Pitkäjänteisessä projektityöskentelyssä toteutuu 
luontevasti laaja-alaisen osaamisen vahvistuminen. 
Ryhmän yhteistyötaidot parantuvat yhteisen suun-
nittelun ja toteutuksen myötä. Yhteisvastuu koko-
naisuudesta sekä erilaiset ja monipuoliset työtavat 
yksin, pareittain tai pienryhmissä työskenneltäessä 
kasvattavat lapsia yhteistyöhön. 

Kultakaupunki-projektissa monipuolisen tekemisen 
ja sisällöntuottamisen kautta kaikille löytyi innosta-
vaa ja kiinnostavaa tekemistä. Uuden opetussuun-
nitelman tavoitteista esimerkiksi monilukutaitoa 
edistäviä sisältöjä tuli käsiteltyä luontevasti osana 
projektia tutkimalla, arvioimalla, käyttämällä ja tuot-
tamalla ympäristössä olevia viestejä, kuten katukylt-
tejä, karttoja ja logoja. Projektin aikana tiedonhankin-
taa tehtiin pitkin matkaa erilaisia välineitä käyttäen 
kirjoista tietokoneeseen. Tutustuimme elämykselli-
sesti ja moniaistisesti Helsinkiin, jonka monipuoliset 
mahdollisuudet tulivat lapsille tutummiksi. Samalla 
harjoiteltiin asianmukaista toimimista erilaisissa ym-
päristöissä. Kultakaupungin ideoimisen ja raken-
tamisen kautta tutustuttiin kaupunkisuunnittelun 
mahdollisuuksiin. Projekti oli sisällöltään lasten nä-
köinen ja runsas. Se eteni leikkien, taiteillen, liikkuen 
ja tutkien sekä sisälsi eri vaiheissaan muun muassa 
pitkäjänteisyyden, hienomotoriikan, matematiikan ja 
kielellisten valmiuksien harjoittelua. 
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Lasten kommentit
Ai näin niit ohjelmia tehään. Mä oon miettinyt miten ne legohahmot liikkuu.

Ne askartelut oli kivoja siihen Kultakaupunkiin, se suunnittelu. Mä tein lentävän talon. 

Se timanttikaivos oli kiva ja paloasema ja raketti ja sit ku käytiin mun kodin pihalla. 

Me käytiin mun kotona, se oli kivaa.

Ne kotikorttelikäynnit oli kivoja. Sai tietää mis toisten koti on.

Kaikki oli kivaa. Lammassaari ja animaation tekeminen oli hauskaa.

Se runoraati oli kiva.


