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Tiivistelmä 

Päiväkodin digioppimisympäristöjen ja toimintatapojen päivittäminen 2000-luvulle.  

Tekijä(t) 

Hannakaija, varhaiskasvatuksen opettaja, Lausteen päiväkoti, Turun kaupunki 

Kohderyhmä 

Koko päiväkoti alle 3-vuotiaista eskarilaisiin 

Asiasanat 

tieto-ja viestintäteknologia, digiloikka, digin arkipäiväistäminen 

Tausta 

Päiväkotirakennus ja sen oppimisympäristöt ovat vanhoja ja kaipasivat uudistamista. Päiväkodissa ollaan oltu arkoja 
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa eikä välineistöä ole juuri ollut tarjolla. Hankkeen myötä saatiin uusia laitteita, 
koulutusta ja rohkeutta ottaa asioista selvää ja tuoda päiväkoti 2000-luvulle. Päiväkodin digiloikan suunnittelussa tavoi-
teltiin kokonaisvaltaista muutosta mm. älytaulun, tablettien, oppimisrobottien, uusien tutkimusvälineiden ja digitaalisten 
mikroskooppien avulla – tuomalla digi osaksi arkipäivää. 

Menetelmän kuvaus 

Päiväkodin oppimisympäristöjen kehittämiskohteita mietittiin yhdessä henkilökunnan kanssa – millaisen oppimisympä-
ristön haluamme lapsille tarjota. Tavoitteena oli uudistaa kaikkien päiväkodin ryhmien toimintatapoja ja käytössä olevaa 
välineistöä sijoitettiin päiväkodin keskuksessa olevaan aulaan niin sanottuun tiedevaunuun, jossa ne ovat kätevästi 
kaikkien saatavilla. Kaikkien laitteiden ohjeet ja lisäksi pedagogisia toimintavinkkejä laitettiin kansioon laitteiden viereen, 
jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja joustavaa. Lisäksi koottiin netistä ja erilaisista koulutuksista saa-
duista materiaaleista erikseen tiedekansio, jossa on valmiita toimintamalleja erilaisten ilmiöiden tutkimiseen hankituilla 
välineillä. Tämäkin kansio on tiedevaunussa kaikkien luettavissa. 
Ryhmät ovat harjoitelleet koodausta ja ohjelmointia syksyn aikana Blue-Bot- roboteilla. Ensin tutustuttiin ihan koske-
malla ja kokeilemalla robotteja ja mietittiin mitä mistäkin napista painamalla tapahtuu. Tämän jälkeen lapsille annettiin 
valmiita nuoli-kortteja, joiden mukaan he ohjelmoivat robottinsa kulkemaan haluttuun päämäärään. Mietittiin tarkasti 
mitä käskyjä robotti tarvitsee päästäkseen maaliin. Ensin mentiin yksi ohje kerrallaan, kunnes vähitellen lapset oppivat 
antamaan koko ohjeen kerralla robotille. Myös epäonnistumisia mietittiin tarkasti ja etsittiin ohjeen vikakohtia. 
Ohjelmointia harjoiteltiin myös iPadeihin ladattavien Bee-Bot- ja Blue-Bot-ohjelmien avulla. Siinä lapset saivat ohjel-
moida robotin kulkemaan ohjelman laatiman reitin mukaan samalla periaatteella, kuin oikeilla Blue-Bot- roboteillakin. 
Päiväkotiin hankittiin myös älytaulu, jota voidaan hyödyntää opetuksessa laajasti. Sillä on tehty erilaisia toiminnallisia 
tehtäviä, sana-arvoituksia, kuva piilossa- arvoituksia, mikä ei kuulu joukkoon- tehtäviä, Kahoot-tietovisoja, katsottu fil-
mejä, hyödynnetty musiikissa ja kuvien katselussa, kielenopetuksessa ja matemaattisissa tehtävissä. 

Käytännön kokemuksia 

Aluksi lapset olivat arkoja edes koskemaan robotteihin, he pelkäsivät niitä ja ajattelivat niiden elävän ja kulkevan holtit-
tomasti. Kun kokemusta karttui ja he huomasivat, että robotit tekivät täsmälleen sen, mitä itse oli ohjelmoinut ja vain 
sen, rohkeus kasvoi ja viikon lopulla asia oli jo helppoa ja päivänselvää.  
Pienemmät lapset olivat enemmän epäileväisiä, kuin eskarilaiset ja tarvitsivat selvästi pidemmän ajan asian harjoittele-
miseen ja robotteihin tutustumiseen ihan käsissä pitelemällä. Innostus oli kuitenkin suurta kaikissa ikäluokissa, kun ro-
botit olivat tulleet tutuiksi. 
Tabletteja pitäisi olla useampia ryhmässä, jotta niiden käyttö olisi sujuvaa. 

Käyttötarkoitus 

Varhaiskasvatussuunnitelma:  
Kielten rikas maailma:  

 vuorovaikutustaitojen kehittyminen  

 kielenkehityksen tukeminen   

 rikastuttaminen mediakasvatuksen avulla  
Ilmaisun monet muodot:  

 kuvallinen ja sanallinen ilmaisu (lapsen ja lapsiryhmän itsetuottama materiaali ja sen hyödyntäminen)  
Minä ja meidän yhteisömme:  

 eettisen ajattelun kehittyminen (mm. muiden huomioiminen, oikea-väärä-pohdinnat, oman vuoron odotus,  
auttaminen, kannustaminen, säännöt ja niiden noudattaminen, turvallisuus)  

 tieto- ja viestintäteknologiaan tutustuminen  

 kriittisen medialukutaidon kehittyminen  
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www.koodauspaja.fi/ (robotiikkaa koodauksen maailmaan,  
kirjallisuutta koodauksen maailmaan, työkaluja koodauksen  
maailmaan) 
www.flagmore.fi/peli-ideoita ohjelmointiin 
www.pinterest.fi/40+ Bee Bot- ideat koodaus, ohjelmointi,  
matematiikka 
www.peda.net/ ideoita koodaukseen ja Bee Bot- robottien  
käyttöön 
 
 
 
 

 
 

 

Tutkin ja toimin ympäristössäni:  

 aikuinen antaa välineet ja ajan tutkimiseen  

 yhdessä tekeminen ja oppiminen  

 matemaattisten käsitteiden kehittyminen (mm. suunnat, lukumäärät, sijaintikäsitteet)  
Kasvan, liikun ja kehityn:  

 monipuolinen liikunta (hyödynnetään erilaisia toimintoja, kuten erilaisten medialaitteiden valmista sisältöä ja  
tehdään sitä myös itse)  

 oppimisen ja onnistumisen ilo  

Tarvittavat välineet 

Blue-Bot -robotit, toimintamatot (voi myös tehdä itse tehtäviä), ohjelmoinnin nuolikortit (voi myös tehdä itse), iPad ja 
Blue-Bot ja Bee-Bot –sovellukset (maksuttomia). Älytaulu / kosketusnäyttö. Tiedevaunu/-hylly ja tutkimusvälineistöä 
(mm. digimikroskooppi) sekä käyttöohjeita ja toimintavinkkikansio.   

Aika 

Esimerkiksi ohjelmoinnin harjoittelu: ensimmäisenä päivänä asian kertomiseen ja tutustumiseen kuluu aikaa enemmän, 
kuin seuraavina päivinä, vähintään 1h. Kun välineiden käyttö on opittu, itse ohjelmointiin voi kuluttaa niin paljon aikaa 
kuin haluaa ja lapset jaksavat, esim. 1-1,5 tuntia. 

http://www.koodauspaja.fi/
http://www.flagmore.fi/peli-ideoita
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