
Mediarikas ja leikillinen 
toimintaympäristö suomen 

kielen opetuksessa

Eläinhahmoista omaa 
tarinankerrontaa

Sadutus ja haastattelut, kuvausleikit ja hauskat kotivi-
deot, omat lehdet, runokirjat ja uutiset, äänimaailmat 
ja pelisuunnittelu sekä perinteisen askartelun rinnalle 
kehittyneet ”värkkäyspajat” ovat kaikki lapsen kieli-
taitoa ja ilmaisua rikastuttavaa leikkiä medialla. 

Yhdistimme eläinhahmoleikin satujen tekemiseen. 
Tarkoituksena oli tukea ja lisätä lasten aktiivisuutta 
ja osallisuutta sekä kartuttaa heidän sanavarastoaan. 
Kielellisenä tavoitteena oli oppia metsän eläimiin liit-
tyvää sanastoa sekä tuottaa itse tarinoita eläimistä.
Luimme aluksi sadun eläimistä. Juttelimme tarinasta 
ja metsän eläimistä, ja näin pienet kielenoppijat saivat 
aineksia omaan satuunsa. Rakensimme eläimille met-
sän ja samalla lapset kuvasivat itse tarinaansa tabletin 
Book Creator -sovelluksella. Tarinat tallennettiin si-
ten, että lapset sanelivat ne suoraan sovelluksen työ-
kaluilla tai aikuiset kirjasivat ne. 

Lapset tekivät ja kuuntelivat satujaan innostuneesti 
ja keskittyneesti. He oppivat tunnistamaan ja nimeä-
mään metsän eläimiä leikillisen tekemisen aikana. 
Leikki synnytti paljon keskustelua ja ajatuksia eläin-
ten puuhista metsässä.

Näkökulmia kieleen ja kulttuuriin

Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on lapselle tär-
keää. Sitä tukemalla kehitetään kieltä ja leikkitaitoja. Pu-
hetta tukevat kommunikointikeinot täydentävät ja ke-
hittävät monipuolisesti lapsen kielitaitoa. Kasvattajan 
tulee varmistaa, että suomen kieltä opetteleva lapsi voi 
ilmaista itseään monipuolisesti, muutenkin kuin puheen 
keinoin. 

Kuvien käyttö keskustelun tukena sekä arjen kuvaami-
nen ja kuvittaminen helpottavat ja jäsentävät lapsen 
toimintaa. Samalla ne myös vahvistavat osallisuutta ja 
ilmaisua. Kuvien ja digivälineiden avulla lapsen oppi-
mista tehdään hänelle itselleen näkyväksi. Oman tuo-
toksen näkeminen ja kuuntelu kehittävät lapsen tietoi-
suutta oppimisesta, luovat oppimisen iloa sekä lisäävät 
toiminnan merkitystä lapselle. 

Digivälineet tarjoavat uusia mahdollisuuksia myös yh-
teistyöhön vanhempien kanssa. Vanhempia kiinnostaa 
nähdä ja kuulla, millaista lapsen arki on lapsiryhmässä. 
Vasukeskusteluissa voidaan hyödyntää lapsen kanssa 
tehtyjä tai lapsen tekemiä kuvia, videoita, haastatteluja 
tai muita tallenteita. 

Median keinoin voidaan tukea myös monikielisen lap-
sen omaa kotikieltä ja kulttuuria. Kuvat ja muut ryhmän 
tuotokset leikeistä ja muusta toiminnasta sekä retkistä 
esimerkiksi eteisessä auttavat vanhempaa ja lasta kes-
kustelemaan päivän tapahtumista omalla kotikielellään. 
Perheiden päiväkotiin tuomat omat kuvat, tallenteet ja 
esineet lisäävät koko ryhmän ymmärrystä ja osaamista 
erilaisista kielistä ja kulttuureista. 

Lasten suosikit muistipeliksi

Kielen oppimisessa tarvitaan muistamisen taitoa: mie-
leen painamista, mielessä säilyttämistä sekä mieleen 
palauttamista. Muistipelit ovat hyviä näiden taitojen op-
pimisessa. Kielen oppimisen kannalta on tärkeää nimetä 
ääneen pelissä esiin käännettävät kuvat. 

Nykyinen mediarikas maailma tuottaa lasten elämään 
monenlaisia sisältöjä, kuten erilaisia mediahahmoja, jot-
ka ylittävät kielet ja kulttuurit. Tuttujen hahmojen hyö-
dyntäminen leikeissä, peleissä ja opetuksessa motivoi ja 
innostaa lapsia.

Yhdistimme syksyn 2016 hittipelin, Pokémon Go’n, pe-
rinteiseen muistipeliin tekemällä muistipelikortit, joiden 
taustana on Pokémon-pallo. Muistipelikorttien kuvina 
voi olla mitä tahansa lasten sanavaraston kehittymisen 
kannalta oleellista, esimerkiksi vaatteita, huonekaluja tai 
liikuntavälineitä. Kun lapsi löytää parin, hän saa löytä-
mänsä parin lisäksi itselleen Pokémonin toisesta kortti-
kasasta. Teimme pelikortit lastenruokapurkkien kestä-
vistä metallikansista, joten ne soveltuvat pienempienkin 

Lasten kommentteja

Herkut hyvä, ketulla pesässä. Kaverit myös.

Metsään tuli lumi.

Kiva kuva ja sano.

Lasten kommentteja

Mä ehkä sanoisin, että haluaisin tän omaksi.

Hyvä peli ja magneetti on jännä. Sillä on 
vaikeampi ottaa Pokémon kuin kädellä.

Tämä on jännittävä, koska mä oon 
kiinnostunut kaikista Pokémon-jutuista.

lasten käyttöön. Materiaali mahdollistaa myös mag-
neettiongen käytön pelikorttien kääntämisessä. Muis-
tipelin avulla on kartutettu tarpeellista sanavarastoa 
ja Pokémonit ovat virittäneet lasten kanssa hyviä kes-
kusteluja niiden ominaisuuksista, mikä on mahdollis-
tanut kuvailevan kielen käytön harjoittelun. 
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