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Tiivistelmä 

Interaktiivinen kosketuslattia ja oppimispelit esiopetuksessa ja ryhmätyötaitojen opettelussa. 

Tekijä(t) 

Riikka, Kristiina ja Katri, varhaiskasvatuksen opettajat, Pääskyvuoren päiväkoti, Turun kaupunki 

Kohderyhmä 

Esiopetus 

Asiasanat 

tieto- ja viestintäteknologia, yhteistyötaidot, toiminnallinen oppiminen 

Tausta 

Päiväkotiin haluttiin luoda toiminnallinen tila, jossa eskarilaiset toimisivat yhteiseen tavoitteeseen pyrkien, heillä 
olisi mahdollisuus toimia pienissä ryhmissä ja kehittää yhteishenkeä, ryhmätyötaitoja ja muita esiopetussuunnitelman 
mukaisia taitoja. Tilaan valittiin Active Floor -kosketuslattia, joka koostuu suuresta, interaktiivisesta lattiasta sekä kat-
toon asennetusta projektorista. Active Flooriin kuuluu ohjelmisto, jossa on erilaisia oppimispelejä ja jolla voi myös tehdä 
omia opetussisältöjä itse.  

Menetelmän kuvaus 

Lapset tutustuvat kosketuslattiaan ja sillä toimimiseen, ja oivaltavat miten kosketus/varjo aktivoi lattian. Valitsemisessa 
voi käyttää jalkoja, käsiä tai vaikka hernepusseja. Valmiista sisällöistä valittiin tanssiohjelma alkuverryttelyksi, jotta lattia 
tulisi tutuksi. Tanssiohjelmassa näkyy liikkeet, jonka mukaan tanssijoiden tulisi liikkua. Seuraavaksi siirryttiin pelaamaan 
muistipeliä. Pelaajien oli tarkoitus löytää parit nurin päin käännetyistä kuvista mahdollisimman pienellä määrällä yrityk-
siä. Tämän jälkeen liikkumista ja pelaamista harjoiteltiin pelillä, jossa pelaajat yrittävät kerätä koskettamalla mahdolli-
simman paljon valitsemaansa väriä. Lapset toimivat vuorotellen ja yhdessä tehden. Harjoiteltiin vuorojen jakamista ja 
osaa tehtävistä voi käyttää myös useampi lapsi yhtäaikaisesti. Lisäksi opittiin kaverin kannustamista ja saatiin onnistu-
misen kokemuksia. 

Käytännön kokemuksia 

Suunnitelmana oli, että edetään erilaisissa ohjelmissa ja peleissä pienin askelin. Lapset omaksuivat ja oppivat heti lat-
tian käytön. He olivat innostuneita ja kiinnostuneita. Heiltä meni pieni hetki ymmärtää, että myös varjo aktivoi lattian. 
Suomenkielisiä materiaaleja tarvitaan lisää ja henkilökunnan aikaa tarvitaan lisäksi verkkoportaalin kautta valmistelta-
vien omien sisältöjen suunnitteluun ja rakentamiseen.  

Käyttötarkoitus 

Varhaiskasvatussuunnitelma: 
- Kielten rikas maailma: Kaverin kannustaminen  
- Kasvan, liikun ja kehityn: Kehon hallinta ja hahmottaminen, reaktionopeus 
- Tutkin ja toimin ympäristössäni: samankaltaisuuden havaitseminen, muistin harjaantuminen, päättelykyky 
- Minä ja meidän yhteisömme: itsesäätelytaidot, kaveri- ja vuorovaikutussuhteiden harjoittelu (pettymykset, neu-

vottelu, kannustaminen, onnistuminen, omasta ja toisten onnistumisista riemuitseminen) 

Tarvittavat välineet 

Active Floor (suuri, valkoinen interaktiivinen lattia sekä kattoon asennettu projektori sekä Active Floorin mukana tulleet 
ohjelmat, joita voi muokata verkkoportaalin kautta) sekä ohjelmistosta esim. tanssi- ja keräilypeli. 

Aika 

Active Floorin ohjelmiston mukana tulee paljon erilaisia pelejä sekä pelipankki, jossa on eri käyttäjien muokkaamia pe-
lejä. Suurinta osaa peleistä on muokattava ennen, kuin niitä voi hyödyntää esikoululaisten kanssa. Active Floor on tans-
kalainen, joten ohjeet ja alkuperäispelit ovat tanskan kielellä. Aikaa pelien ja kuvien muokkaamiseen kuluu paljon, 
koska suomeksi ei ole valmiina mitään. 


