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Tiivistelmä 

Pyritään juurruttamaan tiede- ja teknologiakasvatusta osaksi eri-ikäisten lapsiryhmien toimintaa arjen ilmiöiden kohtaa-
misena sekä projektimuotoisena työskentelynä. Toiminnan mahdollistavat oppaiden tarjoamat tiedot ja vinkit sekä moni-
puolinen tiede- ja teknologiakasvatusvälineistö. 

Tekijä(t) 

Henna ja Tiiu, varhaiskasvatuksen opettajat, Kerttulin päiväkoti, Turun kaupunki 

Kohderyhmä 

Esiopetus ja varhaiskasvatus 

Asiasanat 

Varhainen tiedekasvatus, teknologiakasvatus, tieto- ja viestintäteknologia 

Tausta 

Tieteen sisällöt ja teknologiset välineet kiinnostavat lapsia ja ovat läsnä lasten päivittäisessä arjessa. Kiinnostus näkyy 
leikeissä, keskusteluissa, itsearvioinneissa ja lapsen haastattelulomakkeissa. Tavoitteena oli laatia päiväkotiin tiede- ja 
teknologiakasvatussuunnitelma ja saada lapsilähtöinen tiede- ja teknologiakasvatus osaksi eri-ikäisten lapsiryhmien 
toimintaa. 

Menetelmän kuvaus 

Pyritään tiedostamaan sekä sanoittamaan ja pohtimaan ääneen tiede- ja teknologiakasvatuksen ilmiöitä päiväkodin ar-
jessa lasten kanssa. Erilaisten välineiden lisäksi pyritään käyttämään mm. kirjallisuutta, pelejä, lauluja ja leikkejä osana 
tiede- ja teknologiakasvatusta. Ryhmät toteuttavat tiede- ja teknologiakasvatusta lasten kiinnostuksen ja tarpeiden sekä 
tilannetekijöiden mukaan. Tiede- ja teknologiakasvatus näyttäytyy ilmiöiden kohtaamisena arjessa tai eri muotoisina ja 
pituisina projekteina. Tehdään yhteistyötä yli ryhmärajojen. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään vierailuja yliopiston 
LUMA-laboratorioon tai alan yrityksiin. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö tukee tiede- ja teknologiakasvatusta. 

Käytännön kokemuksia 

Esim. esiopetusryhmässä on toteutettu tiede- ja teknologiakasvatusprojekteja lasten kiinnostuksen kohteiden pohjalta. 
Alle 3-vuotiaiden ryhmässä on toteutettu toimintaa sensorisilla koreilla ja heuristiikkaleikeillä. 

Käyttötarkoitus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018:  
- 2.5 Oppimiskäsitys 
- 2.7 Laaja-alainen osaaminen 
- 3.2. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 
- 4.5. Oppimisen alueet (Tutkin ja toimin ympäristössäni) 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014:  
- 2.4 Oppimiskäsitys 
- 2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa 
- 3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa 
- 4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet (Tutkin ja toimin ympäristössäni) 

Tarvittavat välineet 

Tiedekasvatuksessa käytetään sekä arjen välineitä että tutkimukseen tarkoitettuja välineitä sekä kierrätysmateriaaleja. 
Ryhmiin on koottu tutkimusvälinepakkauksia, joita ryhmät voivat käyttää sekä ohjatussa toiminnassa että lasten leikkien 
rikastuttajana. Pakkaus sisältää suojalaseja, koeputkia, muovipipettejä, suodatinsuppiloita, petrimaljoja sekä läpinäkyviä 
astioita.  
Päiväkodissa on iPadeja, jotka ovat kaikkien käytettävissä vuorolistan mukaan ja joustavasti sopien. Teknologiakasva-
tusta varten on hankittu kaikkien yhteiseen käyttöön BeeBot -lattiarobotteja erilaisine alustoineen, Easi-Scope -mikro-
skooppeja, MakeyMakey -laite sekä LEGO Education Coding Express -junarata. Ryhmistä löytyy älytaulu, tietokone ja 
dokumenttikamera. 
Tiedekasvatuksen tueksi on hankittu Jenni Vartiaisen kirja ”Mistä syntyy tuulen voima?”, Kirsi Rehusen kirja ”Tiedeleik-
kejä pikkututkijoille”, Milla Tuormaan kirja ”Takapihalta alkaa seikkailu” sekä Oppi&ilo Tiedetemput –puuhakortit. Oppi-
misympäristöjen muokkaamiseen on hankittu kaksi avaruusmattoa. Avaruusmatto on oiva leikkipaikka, joka ruokkii lap-
sen mielikuvitusta ja leikkiä. Maton avulla voi harjoitella myös numeroita, värejä, kirjaimia ja lukemista. 
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Kirjastohuoneesta on muokattu tiedehuone. Sieltä löytyy kaikkien yhteiseen käyttöön mm. luuppeja, suurennuslaseja, 
11 osainen torso, valopöytä. Päiväkodissa on myös toinen valopöytä, jota kierrätetään ryhmästä toiseen vuoroviikoin. 
Valopöytä auttaa kehittämään keskittymiskykyä, antaa sensorisia ärsykkeitä, tukee mielikuvituksen kehittymistä, uteliai-
suutta ja kehittää hienomotorisia taitoja.  

Aika 

Tavoitteena on saada varhainen tiede- ja teknologiakasvatus osaksi arkea. Lisäksi ryhmät työstävät erilaisia varhaisen 
tiede- ja teknologiakasvatuksen sisältöjä projektimaisesti lasten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. 


