
 

Euroviikko 

Toimintamallissa kuvataan projektia, jossa esikoululaiset 

opettelevat rahan käyttöä. 

 MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät 



Euroviikko 

Projektin tarkoituksena on tutustuttaa lapset rahan käyttöön (matemaattiset taidot), 
opettaa heille taloushallintaa ja yhteiskuntataitoja työn merkityksen kautta sekä eettistä 
kasvatusta (mihin rahat riittävät). Myös ympäristökasvatus huomioidaan: viikkoon voi 
yhdistää kauppaleikin, joka rakentuu kierrätysmateriaaleista sekä lasten omat 
lelukierrätyspäivät.  Lisäksi opitaan tietoteknisiä taitoja sekä yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitoja.  Viikolla tutustutaan myös muiden maiden rahayksikköihin 
(kansainvälisyyskasvatus). 
 
Euroviikolla esikoulutoiminta suunnitellaan niin, että kaikki tekeminen (ruokailut, leikit yms.) 
maksaa. Yhteistyötä tehdään myös alakoulun kanssa, esimerkiksi koulukummit opettavat 
lapsille Papunet-verkkosivulla olevan markettipelin avulla rahan käyttöä. Viikkoon liittyy 
yhteistyötä myös kodin kanssa: lapset käyvät vertaamassa yhdessä vanhempien kanssa eri 
kauppojen hinnoittelua ja sitä, mihin rahaa kannattaa sijoittaa. 

Esivalmistelut:   

1. Leikkirahojen valmistelu, toiminnan ja tekemisten hinnoittelu. Toiminnot hinnoitellaan 
ryhmän tarpeita ajatellen, esim. piirtely 2 euroa, rakentelu 3 euroa, vähemmän 
suositut palapelit 50 senttiä, riehumisleikki 100 euroa :) 

2. Lompakkojen tuominen kotoa. 

3. ”Kotitehtävien” valmisteleminen euroviikolle. Salapoliisiretki ruokakauppaan, jossa 
lapset tutkivat tiettyjen tuotteiden hintoja, esimerkiksi litran maito, voipaketti , 
karkkipussi, kauraryynipaketti ja ruisleipä. 

Toteutus: 

1. Tutustumme yhdessä Suomen (ja muiden maiden) rahoihin kosketustaulun avulla  ja 
teemme yhdessä tilin ”esikoulun pankkiin”. 

2. Lapset saavat pankista leikkirahaa viikon menoihin, sillä kaikki toiminta esikoulussa 
maksaa — ruokailut, leikit ja jopa vessassa käyminen.  

3. Rahaa voi tienata erilaisilla pikku tehtävillä, kuten kaappien siivouksella, aikuista 
auttamalla, syömällä haarukalla ja veitsellä, olemalla hyvä ystävä jne. Jos rahat 
loppuvat, on lapsen mietittävä, miten hän voi tienata lisää. Viikon aikana lapsi oppii 
tunnistamaan rahayksiköt ja arvioimaan, mihin rahaa kannattaa käyttää. 

Liitteet ja linkit: 
Markettipeli (ilmainen): http://papunet.net/_pelit/papumarket/ 
Blogijuttu aiheesta: http://blog.edu.turku.fi/jalustinkatu/2013/03/01/maksaaks-vessas-kayntiki/ 

 MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät  

Kohderyhmä:  esiopetus (5-6-v.) 

Välineet:  tietokone, kosketustaulu, leikkirahat, lasten omat rahapussit, matikka-

moniste, kynät 

Aika:  teemaviikko, jolloin kaikessa toiminnassa harjoitellaan rahankäyttöä 
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