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Mare Daniel-Plosila

Lapsikurssit

• Ryhmässä oli taitavia piirtäjiä lapsilta kysyttiin, haluaisivatko he 

opettaa muita lapsia.

• Toteutettiin kevätkaudella esiopetuksessa.

• Lähdettiin liikkeelle rohkeimmista lapsista, myös aremmat lapset 

halusivat pitää omia kursseja.

• Kurssien teemat laajenivat: lopuksi ei ollut enää pelkästään 

piirustuskursseja, vaan erilaisia teemoja (seuraava dia).

• Lapsikurssien toteuttaminen on lisännyt myös luonnollisella tavalla 

huoltajien osallisuutta.

Historiaa
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Askartelukurssit

• KIVIHIIRI

• TUOLI

• LUMIHIUTALE X2 

• PAPERILENNOKKI

• PAPERIKIRPPU

• KÄSIRAUDAT

Kurssien teemoja 

Piirustuskurssit
• JÄÄTELÖTÖTTERÖ

• SYNTYMÄPÄIVÄKAK

KU

• KISSANPÄÄ

• MERENNEITO 

KIVELLÄ

• ANGRY-BIRDS TALO

• YKSISARVINEN

• SATEENKAARI JA 11-

TÄHTEÄ

• KOIRA

Liikunnalliset kurssit
• LUISTELU

• KÄSILLÄSEISONTA

• KÄRRYNPYÖRÄ

• BALETTI

• CAPOEIRA

Muut
• BILJARDI

• LIHAPULLA

• Kurssien toteuttamisessa                                                    

toteutuvat hyvin esiopetuksen                                          

hyvetaidot.

Hyvetaidot
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• Saan rohkeutta

• Saan loistaa

• ”Minä osaan”

• Selviydyn vaikka jännitän

• Voin sekä osaan auttaa toisia

• Olen tarpeellinen

• Suunnittelen

• Arvioin

• Ohjaan ja opetan

• Iloitsen toisten ja itseni onnistumisesta

• Olen arvokas

Lapsen näkökulma lapsikursseissa

• Keskustella lapsen kanssa hänen vahvuuksistaan ja 

osaamisestaan

• Suunnitella lapsen kanssa mahdollisen kurssin aihe (jos lapsi 

kaipaa ”ehdotuksia”)

• Voi osallistua mahdollisen opetusmateriaalin hankintaan 

(esim. diplomi, askartelumateriaalit)

• Iloitsee lapsen kanssa hänen onnistumisestaan

Huoltajan tehtävä
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• On innostunut lapsen ideoista

• Suunnittelee ja valmistelee yhdessä lapsiopettajan kanssa 

opetustuokion rakenteen

• Hakee yhdessä opettajan kanssa tarvittavat opetusmateriaalit ja 

laittaa ne esille

• Kertoo etukäteen esim. aamupiirissä tulevasta opetustuokiosta 

koko ryhmälle

• Tukee lasta hienovaraisesti koko opetusprosessin aikana antaen 

lapsen loistaa

• Huolehtii että opetustuokiolla pysyy järjestys

• Antaa positiivisen palautteen kaikille onnistumisistaan

• Dokumentoi prosessin (valokuvaus, mahd. videopätkiä, 

huomioiden kuvausluvat)

Varhaiskasvatuksen aikuisen tehtävä

• Lapsiopettaja ohjeistaa lapsiryhmää

Biljardikurssi

Capoiera Capoiera2 Capoiera3 Capoiera4

Kissanpää1 Kissanpää2

Kurssi alkaa, työn ohjeistus 

Kurssiesittely/Ohjeet/Biljardikurssi.MOV
Kurssiesittely/Ohjeet/Capoeira.MOV
Kurssiesittely/Ohjeet/Capoeira1.MOV
Kurssiesittely/Ohjeet/Capoeira2.MOV
Kurssiesittely/Ohjeet/Capoeira3.MOV
Kurssiesittely/Ohjeet/Kissanpääkurssi.MOV
Kurssiesittely/Ohjeet/Kissanpääkurssi1.MOV
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Kuvia piirustuskursseista
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Itseluottamus kehittyy

Kivihiirikurssi (lapsi oli edellisenä iltana käynyt äitinsä kanssa 

piilottamassa kivet päiväkodin läheisyyteen metsään)
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Biljardikurssi

Capoierakurssi1

Capoierakurssi2

Capoierakurssi3

Työskentelyn ohjaaminen

Kurssiesittely/Ohjaaminen/Biljardikurssi.MOV
Kurssiesittely/Ohjaaminen/Capoeirakurssi.MOV
Kurssiesittely/Ohjaaminen/Capoeirakurssi1.mp4
Kurssiesittely/Ohjaaminen/Capoeirakurssi2.MOV
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Lennokkikurssi

Lumihiutalekurssi

Auttaminen 

Angry-birds-talo

Kissanpääkurssi

Käsirautakurssi

Luistelukurssi

Sateenkaari ja 11 tähteä

JA TODISTUSTEN JAKO

esimerkkinä balettikurssi

Kurssin päättyessä opettaja arvioi

Kurssiesittely/Auttaminen/Lennokkikurssi.MOV
Kurssiesittely/Auttaminen/Lumihiutalekurssi.MOV
Kurssiesittely/Arviointi/Angry-birds-talo.MOV
Kurssiesittely/Arviointi/Kissanpääkurssi.MOV
Kurssiesittely/Arviointi/Käsirautakurssi.MOV
Kurssiesittely/Arviointi/Luistelukurssi.MOV
Kurssiesittely/Arviointi/Sateenkaari ja 11-tähteä.MOV
Kurssiesittely/Päättäminen/Balettikurssi.MOV

