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INNOlla kasvuun 
Melukylän päiväkodissa panostetaan innostavaan oppimisympäristöön 

Melukylän päiväkoti Liedon keskustassa on mukana 
Innovatiiviset oppimisympäristöt - Varhaiset toimi-
jat hankkeessa (6.6.2018-30.6.2020).  Hankkeelle 
myönnettiin Opetushallituksen rahoitus hakuryhmässä 
innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen 
varhaiskasvatuksessa. 

Liedon Varhaiset toimijat hankkeessa kehitetään 
toiminnallisia ja aktivoivia ulko- ja sisäympäristöjä, 
joita täydennetään tarkoituksenmukaisilla digitaalisilla 
laitteilla. Innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeen 
puitteissa Melukylän päiväkodin oppimisympäristön 
uudistamisessa painottuvat lasten kielelliset taidot, 
erityisesti suomi toisena kielenä -opetus (S2), sekä 
matemaattiset ja motoriset taidot.  

INNOSTAVA YMPÄRISTÖ LUO 

LAPSILÄHTÖISTÄ TOIMINTAA 

Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristöllä tarkoi-
tetaan monia asioita. Päiväkodin sisätilat, pihat ja 
lähiympäristöt sekä yhteisöt, käytännöt ja välineet 
muodostavat yhdessä alustan kaikelle oppimiselle. 
Oppimisympäristöllä on fyysisen ympäristön lisäksi 
psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Laadukas ympä-
ristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen 
halua. Päiväkodin tilojen tarkoituksena on antaa lapsille 
mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen, taiteelliseen 
ilmaisuun ja kokemiseen ja innostaa leikkiin.  

Hankkeen myötä olemme kokeilleet uusia käytäntöjä ja 
miettineet tilojen hyödyntämistä uudella tavalla. Me-
lukylän päiväkodissa on neljä ryhmää, jotka sijaitsevat 
omissa siivissä eri puolilla taloa. Hankkeen innoittama-
na olemme lisänneet vierailuja toisten ryhmien tiloihin 
järjestämällä teemaviikkoja ja projekteja, joissa koko 
talon tilat ovat yhteisessä käytössä. Näin toimimalla 
niin lapset kuin aikuisetkin ovat saaneet matkan varrel-
la uusia leikki-ideoita, hyviä vinkkejä tilojen monipuo-
liseen käyttöön ja ryhmien välinen yhteistyö on tullut 
näkyväksi myös vanhemmille.  

MELUKYLÄN PÄIVÄKODIN UUDISTUVA 

OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Melukylässä lapset osallistuvat vahvasti projektien 
suunnitteluun jo niiden alkuvaiheessa, ovat aktiivisia 

toimijoita projektien aikana sekä arvioivat toimintaa. 
Esimerkiksi syksyllä järjestetyssä liikuntaprojektissa 
lapset ottivat tableteilla valokuvia haluamistaan koh-
dista ympäri taloa. Pienryhmittäin lapset suunnistivat 
valokuvien ohjaamina ja periltä he löysivät liikunnal-
lisia tehtäviä. Liikuntaviikon lopuksi lapsilta kysyttiin 
mielipiteitä siitä, mikä oli kivaa ja mikä kannattaisi 
tehdä toisin. Lasten mielipiteiden ja ideoiden pohjalta 
liikuntaprojekti uusitaan tämän kevään aikana.  

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KÄYTTÖ 

VARHAISKASVATUKSESSA 

Innovatiiviset oppimisympäristöt hankkeen avulla 
Melukylän välineistöä uudistetaan, erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologisia laitteita on hankittu lisää. Päivä-
kotiin on hankerahoilla ostettu uusia tablettitietokonei-
ta, suuri kosketusnäyttö, Blue-Bot -robotteja, liikunta-
välineistöä ja aistimateriaaleja. Varhaiskasvatuksessa 
tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää apuna 
kaikilla oppimisen alueilla. Tarpeen mukaan laitteet 
tuovat monipuolisuutta ja uusia mahdollisuuksia niin 
vauhdikkaisiin leikkeihin kuin lepohetkiinkin. Ne anta-
vat myös uusia näkökulmia lasten kiinnostuksen koh-
teiden huomioimiseen. Isolla kosketusnäytöllä voi esim. 
harjoitella kynänkäyttöä, lukumääriä, palapelin tekoa 
tai laululeikkejä. Tableteilla dokumentoidaan lasten 
kehitystä ja oppimista. Tabletilla kuvattuihin videoihin 
palaamalla lapset arvioivat omaa toimintaansa ja naut-
tivat onnistumisista yhä uudestaan. Vanhemmillekin 
olemme päässeet näyttämään palasia heidän lapsensa 
päivästä kuvien ja videoiden avulla.  Matemaattisten 
taitojen opettelemisen tueksi Melukylään on hankittu 
Blue-Bot-robotteja, joiden avulla harjoitellaan mm. 
matemaattisia käsitteitä, suuntia ja koodausta. 

Teknologiaa hyödynnetään myös kielellisten taitojen 
opettelussa. Jos lapsen äidinkieli on joku muu kuin 
suomi, opetetaan suomea toisena kielenä (S2-opetus). 
Hankkeen kautta Melukylään ostettiin lisenssejä S2 
-opetuksessa apuna käytettävään Moomin Language 
School opetusohjelmaan. Muumipelin harjoitukset, 
hauskat hahmot ja värikäs maailma tempaavat pienen 
oppijan mukaansa, vahvistavat oppimista ja rohkaisevat 
puhumaan. Pelaamisen lisäksi kieltä opetellaan leik-
kimällä, laulamalla ja askartelemalla yhdessä muiden 
lasten kanssa. Tieto- ja viestintäteknologisia laitteita on 

lasten käytössä sekä kotiympäristössä, että varhaiskas-
vatuksessa. Laitteiden turvallisen käytön opettaminen 
lapsille on meille tärkeä pedagoginen tavoite. 

Uudet laitteet tuovat edistyksellisiä tuulia Melukylään. 
Laitteet antavat vauhtia, mutta suunnan näyttää kui-
tenkin varhaiskasvatuksen henkilöstö yhdessä lasten 
kanssa. Tästä on hyvä aloittaa idearikas ja uudenlainen 
vuosikymmen.   
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Kosketusnäyttö houkuttelee lasta piirtämään, pelaamaan 
ja toimimaan yhteistyössä toisten lasten kanssa. Suurelta 
näytöltä on katsottu lasten kuvaamia videoita, tabletilla 
kuvattuja lasten esityksiä ja näytelmiä sekä kuvia erilaisista 
toimintatuokioista. 

Sadonkorjuujuhlassa kierrettiin erilaisissa toimintapisteis-
sä. Toimintaohjeet kullekin pisteelle selvisivät tabletilla 
luetuista QR-koodeista. 


