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Molla 

(media, osallisuus, lapsi)

Molla.ejuttu.fi : Lasten tuotokset
Mediakasvatuksella tarkoitetaan mediapajojen konseptissa: 
ohjaajan tietoista otetta lasten tukemiseen mediakulttuurissa. 

Tavoitteena ei ole vain oppia käyttämään laitetta, vaan itse tekemällä  
päästä käsiksi omaan mediasuhteeseen. Ohjaaja nostaa tekemisen aikana ja 
sen jälkeen esiin kysymyksiä ja avaa keskustelua mediaan liittyen, ohjaa 
kriittiseen ajatteluun ja auttaa lasta oivaltamaan oman mediaosallistumisen 
mahdollisuuksia

Oph:n rahoittama hanke, tällä hetkellä  
Mollan kolmet portaat, toteutetaan v.
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Lappeenrannan 
varhaiskasvatussuunnitelma 

 
Mediakasvatus:

Lapsen ja median kohtaamisessa kasvattajalla on tärkeä rooli. 

Keskustelu ja läsnäolo tärkeää!!!  

Mediakasvatuksen kautta kehitetään lapsen mediatajua eli kykyä 
analysoida, tulkita, luoda, ilmaista, osallistua, kyseenalaistaa ja käyttää 
mediaa valikoiden omiin ja yhteisiin tarpeisiin. 



Mollassa tavoitteena

Medialaitteiden sulautumista päiväkotiympäristöön ja 
niiden kautta löytyvien pedagogisten ohjelmien 
hyödyntämistä lapsen oppimiseen.  

Lapsen arjen näkyväksi tekemistä! 

Hyvien mallien leviäminen toisiin ryhmiin!



Kriittisyys: 

Mollan mediapajoissa lapset saavat kokeilla erilaisia 
medialaitteita, tehdä itse ja tuottaa omia teoksiaan näkyväksi. 
Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys korostuvat pajatoiminnassa yhdessä 
tehden. 

Toiminnallisuus: 

Lapsen tehdessä itse uutisia, elokuvia, lehtiä, hän ymmärtää että 
kaikilla asioilla on (useitakin) erilaisia puolia.  

Pedagogisten sovellusten käyttö.



Tavoitteena tuoda ”uusia” asioita 
oppimisympäristöön medialaitteiden avulla, jotka 

ohjaavat lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja 
oppimismotivaatiota sekä tukea hänen 
aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. 

Kolmiportaisen tukimallin keskeisiä periaatteita: 
- yhteisölliset työskentelytavat 

- eriyttäminen 
- osallistava opetus 

- lapsilähtöisyys

Periaatteita:



Mitä haluamme 

Painottaa...
• Yhteiset periaatteet ja päätökset, kuinka ryhmissä toimitaan, 

kun laitteita käytetään  
    (ladattavien ohjelmien sisältö: pelit/oppimisohjelmat,  
     osallisuus ja mediakäyttäytyminen ,”hang aroundit”…) 

• Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö tärkeää, heidän 
osallistamisensa keskusteluun yhteisten mediasääntöjen 
luomisessa. 

• Lappeenrannassa vk:n johto edelläkävijänä padien hankinnassa 
(valtakunnallisesti)



Päiväkoti-ikäisten kanssa tehtävä mediakasvatus on 
lähinnä toiminnallisuuteen pohjautuvaa toimintaa, 
jossa voidaan leikin varjolla harjoitella 
kriittisyyttä ja kuvanlukutaitoa. 

Toiminnallinen mediakasvatus pienten lasten kanssa 
= leikin avulla mediataitojen harjoittelua, leikitään 
toimittajaa, tehdään lehteä, mietitään mitä saa 
kuvata yms. Myöskin mediakasvatukseen pienten 
lasten kanssa voi liittää jo 
tekijänoikeuskysymykset.  

Tätä tulee myöskin miettiä henkilökunnan kanssa, 
mitä saa netistä ladata ja miltä sivuilta…
Keskustelun ja leikin avulla oppimista. 
 



Kuvausluvat...

Lasta kunnioittavat kuvat 

Esim. Pk.n luontoteeman 
hyödyntäminen, dokumentointi 

Lasten töiden ja leikkien esittämistä 

Lapsi kuvaajana, lapsen näkökulma



Kysymyksiä???
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Kiitos, käy katsomassa lasten mediatuotoksia: 
molla.ejuttu.fi


