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Mediakasvatus- ja TVT-osaamisen kehittäminen ja jakaminen 1

● Mediapajoja yksiköissä/kunnissa

● Liikunnan ja digin yhdistäminen esim. Seppo.io –sovelluksella. ● Liikunnan ja digin yhdistäminen esim. Seppo.io –sovelluksella. 

Tehty talolle: liikunnallinen tonttujumppa ulos (yhdistettynä 

QR-koodeihin), liikunnallinen Afrikantähti

● Kunnon välineet, joilla toteuttaa! � välineet tehokäyttöön, 

oikeasti kokoaikainen käyttö, ei kaapeissa säilytystä

● Unelmana älytaulut varhaiskasvatusyksiköihin

● Oman kaupungin varhaiskasvatuksen Facebook-ryhmä � suljettu, 

tieto jää vain ryhmälletieto jää vain ryhmälle

● Talon yhteisissä opesuunnitteluissa esitelty aina yksi 

sovellus, väline tms. mediakasvatukseen liittyen. Jokainen 

päässyt kokeilemaan. Tieto siirretty vielä lopulle tiimille. 

Saanut positiivista palautetta!



Mediakasvatus- ja TVT-osaamisen kehittäminen ja jakaminen 2

● Yksiköissä digitutoreita, jotka vievät eteenpäin tietoa ja 

osaamista

● Taitotason mukainen RIITTÄVÄ koulutus � matalalla kynnyksellä, 

osaavammat voi opettaa, vetaistuki

● Laukaassa palkattu sijainen reiluksi kuukaudeksi, kiertää  

neljässä talossa paikkaamassa talon Digitutoria. DT taas on 

irrotettu silloin kädestä pitäen opettamaan oman ja 

mahdollisesti lähipäiväkodin  henkilökuntaa yksilöopetuksena ja 

nukkariaikaan ryhmäopetuksena. Henkilökunnalle otettu käyttöön 
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Pedagoginen dokumentointi & 

toiminnan näkyväksi tekeminen 1

● Talolla suljettu Picasaweb-galleria, johon kirjallisen luvan 

antaneiden lasten kuvia ladataan kauden aikana

● Viikkokirjeisiin kuvia tekemisistä esim. retkistä

● Kuvia seinille � lapset saavat kertoa ja muistella kuvan 

tapahtumaa

● INSTAGRAM – reaaliaikainen, pidetty! Huomioitu kuvausluvat.

● Kevätjuhlissa kuvia, videoita, projekteja tykillä vanhempien ja 

lasten nähtäväksi (vanhemmilta ja lapsilta luvat). 

Esim. pehmolelu –projekti, jossa lapset suunnittelivat ja 

toteuttivat omat pehmolelut, CahtterKidillä pehmot saatiin vielä toteuttivat omat pehmolelut, CahtterKidillä pehmot saatiin vielä 

puhumaan (mistä pidin eskarissa, mitä opin)

● Pedanetiin lasten toimintaa kuvin

● FB Leppäveden päiväkoti – käy kurkkaamassa 

https://www.facebook.com/leppavedepaivakoti/



Pedagoginen dokumentointi & 

toiminnan näkyväksi tekeminen 2

● Lapset valmistivat vanhemmille elokuvan pk-päivästä. Jokainen 

sai valita, minkä ajankohdan päivästä haluaa kuvata (esim. 

ulkoilu, uloslähtö, ruokailu). Elokuva esitettiin ulkoilu, uloslähtö, ruokailu). Elokuva esitettiin 

vanhempainillassa.

● Blogit – ryhmäkohtaiset, salasanan takana, tägit Vasusta eli 

postaukseen laitetaan tägit sen mukaan, mitä postauksessa eniten 

käsitellään � todella hyvä arvioinnin väline

● iMovie –elokuvia Viikon eskareista (jokainen kuvaa, jokaista 

kuvataan, ja lapset saavat itse tehdä omat elokuvansa). Linkit 

myös vanhemmille � huippupalautemyös vanhemmille � huippupalaute

● Päikyn kautta viikoittain kuvia ja toteutunut toiminta sanoin �

tullut positiivista palautetta vanhemmilta

● Välillä lapset kertoneet omin sanoin toiminnasta + antaneet 

siitä palautetta � tämä näkyväksi vanhemmille



Pedagoginen dokumentointi & 

toiminnan näkyväksi tekeminen 3

● Lasten tekemisistä kuvia, jotka jaetaan vanhemmille reaaliajassa

● Lasten tekemät videot ja kuvat, esim. omista sovituista ● Lasten tekemät videot ja kuvat, esim. omista sovituista 

säännöistä

● Valokuvaseinä

● Päikkyviestikuvista paljon positiivista palautetta

● VASU-seinä

� toiminta esiin valokuvin, Vasu-seinästä kuvia esim. 

vanhemmille

� sama idea, mutta työkalupakkina ja osa-alueet työkaluina, � sama idea, mutta työkalupakkina ja osa-alueet työkaluina, 

toiveet toivepakkiin



Innostavimmat tablet-apit & toimintaideat

● Hyvän sovelluksen ominaisuus: selkeä ja helppokäyttöinen, LASTA 

OSALLISTAVA!

● Sanelin � lapset ovat tykästyneet äänimaailmojen tekemisestä● Sanelin � lapset ovat tykästyneet äänimaailmojen tekemisestä

● Kuvaus ja videointi osana arkea. Tiedon hankinnan väline, lasten 

esitysten omatoiminen videointi

● Quiver, Pikku Kakkonen, Möllit, Lolan ABC + Matikkajuna, BeeBot

–app, Mollan ABC

● QR-koodi joulukalenteri: QR-koodi paketissa � kuvassa paikka, 

johon mennä � paikassa leivontavälineet, yllätys, retkieväät 

tms. tekemistä tms. tekemistä 

● iMoviella lasten saduttama animaatio

● GarageBand iPadilla, helppo tehdä musiikkia! 3v.->

● Jitter Bug seinälle heijastettuna � hernepussikisa

● iMovie kiinnostaisi oppia � löytyisi selkeät kuvalliset ohjeet, 

jos haluat: maarit.takala@laukaa.fi



TVT & mediakasvatus alle 3-vuotiailla

● Äänneleikki: millä äänteellä alkaa esine. Esineitä on 

kaikista äänteistä. 2,5v. �kaikista äänteistä. 2,5v. �

● Laita nalle pöydän päälle, alle jne.

● Arjen taitojen dokumentointi � tilanteiden 

ratkaisut, esim. pukeminen

● Oman äänen nauhoittaminen ja kuunteleminen

● 3DBear (sovellus) – tutkitaan kehonosia, 

tanssitaan 3D-hahmojen kanssa ja kuvataan 

hahmoja eri kehonosien päällä 

● Arjen kuvaaminen lasten kanssa, kuvien katseleminen 

ja niistä kertominen yhdessä esim. tabletin äärellä


