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MALTILLA MAKEAA
Pedagogisen toiminnan tavoitteet jakson aikana:
1. Jatketaan uusiin makuihin, erityisesti kasviksiin, hedelmiin ja marjoihin, tutustumista.
2. Harjoitellaan suhtautumaan asioihin avoimin mielin (MindUpTM).
 Lapset oppivat tunnistamaan erilaisia näkökulmia tilanteissa.
 Lapset harjoittelevat erilaisten tilanteiden lähestymistä avoimin mielin.
3. Harjoitellaan myönteistä suhtautumista asioihin (MindUpTM).
 Lapset oppivat erottamaan optimistisen ja pessimistisen näkökulman toisistaan.
 Lapset harjoittelevat tapoja ylläpitää optimistista asennetta omassa elämässä.

Yhteys Vasun (2016) laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin:






Ajattelu ja oppiminen: ”Heidän kanssaan iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan
toisia. Lapsia kannustetaan myös sinnikkyyteen ja olemaan lannistumatta epäonnistumisista
sekä keksimään ratkaisuja eri tilanteissa. Heitä ohjataan suuntaamaan ja ylläpitämään
tarkkaavaisuuttaan. ”
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: ”Osaamiseen kuuluu taito kuunnella,
tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. – –
Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan asioita eri
näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa lasten
sosiaalisia taitoja.”
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: ”Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten
hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän
elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä
suhtautumista tulevaisuuteen. – – Lasten kanssa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä
asioita kuten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä.”

Yhteys Vasun (2016) oppimisen alueisiin


Kasvan, liikun ja kehityn: ” Päivittäiset ateriahetket järjestetään kiireettömässä ilmapiirissä
opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria. Eri aistien
avulla ja tutkimalla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja
makuominaisuuksiin. Ruoasta keskusteleminen, tarinat ja laulut edistävät lasten
ruokasanaston kehittymistä.



Minä ja meidän yhteisömme: ” Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia
tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa suotuisan tulevaisuuden toteutumiseen.
Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan vuodenajan leikkien tai oman
oppimisympäristön suunnitteluun.”
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Avoin mieli
Avoimen mielen ylläpitäminen eri tilanteissa vaatii useamman näkökulman tunnistamista ja
huomioonottamista. Harjoittelemalla näkökulman vaihtamista parannetaan lapsen kykyä ymmärtää
erilaista käyttäytymistä, tapahtumia ja tilanteita. Toisten näkökulman ymmärtäminen parantaa lapsen
myötäelämisen taitoja, mikä osaltaan voi vähentää konflikteja lapsiryhmissä ja vahvistaa ryhmässä
toimimisen taitoja. (MindUpTM.)

Toimintaa teemaan liittyen:
1. Tiikeri Tähtisilmästä kertovan sadun käsittely uudelleen
Toteutusidea: Satu palautetaan mieleen ryhmälle sopivalla tavalla, esim. lapset kertovat kuvien
avulla tai kuvia käytetään tarinan muisteluun. Käsitellään tarinaa avoin mieli -teeman kautta:




Mitä hahmot ajattelevat? Miltä heistä tuntuu?
Missä tilanteissa joku hahmoista toimii avoimin mielin?
Missä tilanteessa avoin mieli voisi auttaa tarinan hahmoja?

Materiaalit: Satu ja kuvitus sekä muut mahdolliset rekvisiitat.
2. Viisaan Pöllön Hevi-nyyttärit ryhmässä
Toteutusidea: Järjestetään ryhmässä Hevi-nyyttärit.
 Tehdään kotoa tuoduista kasviksista ja hedelmistä taidetta pahvilautasille.
 Valokuvataan teokset. Valokuvat voi myöhemmin koota näyttelyksi DAGIS-seinälle.
 Lopuksi syödään ne. Apuna voi käyttää mallikuvia, joita löytyy paljon internetistä, esim.
Neuvokas perhe -sivustolta.
Materiaalit: Kotoa tuodut kasvikset, hedelmät (ja marjat), pahvilautaset, mallikuvat.
3. Myönteinen ruokapuhe ruokailussa
Toteutusidea: Ohjataan lapsia keskittymään myönteisiin kokemuksiin ruoasta esim.
 Keskitytään siihen, mikä ruoassa on hyvää/kivan väristä tai muotoista, ei siihen, mistä ei
pidetä.
 Huomataan pienet onnistumiset omassa ja muiden ruokailussa.
4. Onnistumisten timanttien kerääminen lasten aarrearkkuihin jatkuu
Onnistumisten timantteja jaksoon liittyvässä aiheessa kerätään talteen jokaisen lapsen aarrearkkuun.
5. Hahmojen ja teemojen integrointi arkisiin tilanteisiin jatkuu



Tähtisilmä mukaan päiväkodin ruokahetkiin: mitä avoin mieli tarkoittaa ruokailussa? Voisiko
Tähtisilmälle näyttää mallia, miten ruokia maistellaan avoimin mielin?
Räksyttävä Vahtikoira ja Viisas Pöllö mukana arkisten ristiriita/haastetilanteiden ratkaisussa
tai pulmallisissa ruokailutilanteissa.
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Luottamus tulevaan & onnistumisen kokemukset
Luottamus tulevaan syntyy myönteisestä ja toiveikkaasta asenteesta. Tunnistamalla vahvuuksiaan ja
uskomalla omiin kehittymismahdollisuuksiin, lapset voivat harjoitella myönteisen asenteen
ylläpitämistä eri tilanteissa. Myönteinen ajattelu rauhoittaa mantelitumakkeen (vahtikoiran)
toimintaa ja vähentää sen tuottamia stressireaktioita, jolloin aivot voivat tehokkaammin käsitellä
tietoa, ratkaista ongelmia ja oppia uutta. (MindUpTM.)

Toimintaa teemaan liittyen:
1. Tunnetilojen (optimismi ja pessimismi) esittäminen/luokittelu
Toteutusidea:
 Aikuinen esittää vuoronperään optimistisen ja pessimistisen ilmeen ja asennon, ja lapset
arvaavat, kummasta on kyse. Lapset voivat myös tehdä harjoituksen pareittain. Voi myös
keskustella, mistä tunnistaa toisen mielentilan jne.
 Esitetään joku ongelmatilanne (lapset voivat myös itse kertoa heitä
huolestuttavia/jännittäviä tilanteita) ja mietitään, mitä optimistisesti/pessimistisesti
suhtautuva lapsi tilanteessa ajattelee.
 Erilaisia kuvia tunteista luokitellaan optimistisiin ja pessimistisiin. Materiaalina voi käyttää
esim. Mielenterveysseuran tunnekortteja (https://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet-jakortit/tunnekortit-varhaiskasvatukseen).
2. Kasvatetaan syötävät pääsiäisruohot (herneenversot tai yritit)
Toteutusidea: Istutetaan omat siemenet ja seurataan niiden kasvua. Samalla keskustellaan lasten
kanssa heidän kasvustaan ja luottamuksesta tulevaan. Kasvatettuja versoja/yrttejä voidaan maistella
päiväkodissa ja kotona.
Materiaalit: Multaa, kasvualustat, siemenet/herneet
3. Vahvuuksien ja taitojen huomaaminen ruokailussa
Toteutusidea: Mietitään lasten kanssa, mitä uutta Tähtisilmän kanssa on opittu maistamaan
(haistamaan tai vaikka tunnustelemaan). Pohdintaan, mitä voisi vielä oppia lisää. Mietitään, miten
kaverit voivat auttaa toisiaan oppimaan uusia taitoja.
4. Osaan ja onnistun – omakuva + onnistumisen timantit
Toteutusidea: Piirretään omakuvat ja liimataan vuoden aikana kerättyjä timantteja omakuvan
ympärille. Jos timantteja on kerätty ryhmälle yhdessä, voidaan omakuvista koota ryhmän kuva ja
liimata yhteiset timantit kuvien ympärille.
Materiaalit: Tarvikkeet omakuvien tekoon, onnistumisen timantit.
5. Hahmojen ja teemojen integrointi arkisiin tilanteisiin jatkuu
Vahtikoira, Viisas Pöllö ja aarrearkku mukaan arkisiin tilanteisiin: jos on epäonnistumisen hetki tai
mieli maassa, Viisaan Pöllön voi pyytää apuun etsimään aarrearkusta hyviä ja iloisia muistoja ja
aiempia onnistumisia, jotka rohkaisevat jatkamaan epäonnistumisten hetkellä.
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Vanhemmille suunnattu materiaali/toiminta
Vanhemmat mukaan – juhlitaan onnistumisia
Tehdään ryhmän/päiväkodin tiloihin rastirata, jonka lapsi ja joku perheen aikuinen kulkevat yhdessä.
Jokaisella rastilla on yhteinen tehtävä, jonka suorittamisesta saa tarran/leiman passiin.



Rasti 1: Onnistumisten kruunu: askarrellaan lapselle kruunu, joka koristellaan onnistumisten
timanteilla.
Rasti 2: Lisää liikettä Possukissa Kanelille: perheen liikuntavinkki kuljetetaan kuninkaallista
esteratsastusrataa kulkien Kanelin liikunta-aarrearkkuun.
Rasti 3: Possukissa Kanelin ruutuniksit: kirjoitetaan timanttiin perheen vinkit ruutuajan
korvaamiseen ja laitetaan timantti mediajumpan (rasti 4) Kanelin ruutu-aarrearkkuun.
Rasti 4: Possukissa Kanelin mediajumppa: tehdään yksi kyykkyhyppy jokaista eilen median
parissa vietettyä 10 minuuttia kohti.
Rasti 5: Tiikeri Tähtisilmän herkkuresepti: kirjoitetaan timanttiin perheen vinkki
kasvisherkkuun ja katsellaan sen jälkeen taidenäyttely kasvistaideteoksista. Näyttelyn jälkeen
laitetaan timantti Tähtisilmän aarrearkkuun.
Rasti 6: Onnistumisrata suoritettu (aika nauttia kahvista)! Jututetaan vanhempia kotiin
menneestä materiaalipaketista ja kysellään ovatko he ehtineet kokeilla kotipaketin tehtäviä.








DAGIS-seinä






Päiväkodissa harjoiteltavat taidot näkyviin.
Näyttely lasten kasvistaideteoksista (valokuvina).
Syö Hyvää -projektin Sokeripommit -kuva (www.syohyvaa.fi).
Kutsu toiminnalliseen aamu/iltapäivään
Vanhemmille jaettavan kirjekuoren sisältö.

Materiaalipaketti kotiin
Vanhemmille jaettavassa kirjekuoressa on:




saatekirje
Tähtisilmän makuretki -bingo
Maltilla makeaa -esite.

Vanhempien kirjekuoret jaetaan kaikille perheille teemajakson alussa.
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Lisäideoita teemojen käsittelyyn
Kirjallisuutta
Avoin mieli





En kyllä ikinä syö tomaattia (Child, Lauren. Pieni karhu 2005)
Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri (Aisopos, 1987)
Luettavissa ilmaiseksi: www.iltasatu.org
Olisinpa kuin sinä (Gemmel, Stefan. Lasten keskus)
Mikko Kettusen pupupöksyt (Heikkilä, Petra. Lasten keskus)

Luottamus tulevaan






Aaro, arka orava (Watt, Melanie. Pieni Karhu)
Hyvä päivä, paha päivä (Write, Kathryn. Lasten keskus)
Mikon rohkeustaika (Ostheeren, Ingrid. Lasten keskus)
Lotta on iloinen (Lindgren, Astrid. WSOY)
Ilona ja ihana kylpy (Janouch, Katerina. Tammi)

Keskusteluaiheita
Avoin mieli



Millaiset asiat tekevät sinut iloiseksi/onnelliseksi?
Miksi on tärkeää oppia tunnistamaan muiden kasvoilta heidän tunteitaan?

Luottamus tulevaan




Mitä olet oppinut viimeaikoina? Miten opit sen? Helpottuiko se harjoittelun
myötä?
Miltä sinusta tuntuu, kun olet jonkun kanssa, joka on iloinen? Entä silloin,
kun olet jonkun kanssa, joka on surullinen?
Kuunnellaan ensin iloista musiikkia, ja keskustellaan:
o Mikä oli lempikappaleesi?
o Millaiselle mielelle se sinut sai?
o Auttoiko se sinua ajattelemaan iloisia asioita?
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Toimintaideoita

Avoin mieli
Avoin mieli ja kaverit
Toteutusidea: Leikkiä eri kavereiden kanssa, kuin yleensä.
Mitä näet kuvassa? -harjoitus
Toteutusidea: Pohditaan, mitä kuvissa näkyy ja näkökulman vaihtamista. Kaikki eivät näe heti
samaa asiaa.
Materiaali: Kuvia, joissa voi nähdä yhdessä kuvassa kaksi eri asiaa.
 Esim. pupu vai sorsa?
 Käsi vai leijona?
 Ihmisiä vai pylväitä?/Nuori nainen vai vanha mies?
Mitä tarinoiden eri hahmot ajattelevat
Toteutusidea: Luetaan tuttuja tarinoita ja pohditaan kunkin hahmon ajatuksia ja toimintaa
heidän näkökulmastaan.
Materiaali: Tuttuja tarinoita, esim. Kultakutri ja kolme karhua, Kolme pientä porsasta.
Luottamus tulevaan ja onnistumisen kokemukset
Pari- ja ryhmätehtävät tai leikit
Toteutusidea: Pelejä/leikkejä, joissa tarvitaan toisen apua/yhteistyötä, jotta voi onnistua.
Nukketeatterinäytelmä kaverin auttamisesta vaikeuksien yli.
Toteutusidea: Lapset voivat saavat itse keksiä tarinalle onnistuneen lopun.
Materiaali: Näytelmä ja rekvisiitta

Kuvat erilaisuuden tutkimiseen
Toteutusidea: Tutkitaan, mitä samaa ja mitä erilaista kuvissa on
Materiaali: Kuvia esimerkiksi eri maista
Kannustaminen uuden opetteluun
Toteutusidea: Kannustetaan lapsia omatoimisuuteen ja uusien taitojen opetteluun: osaat,
kun yrität, ja autan, jos et osaa. Uskoa onnistumiseen voi valaa mm. muistelemalla aiempia
onnistumisia aarrearkusta.
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Omia lisäideoita
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Tämä materiaali on tuotettu osana
DAGIS-tutkimusprojektia.
Folkhälsanin tutkimuskeskus
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf.
Helsinki

www.dagis.fi

TM

Projekti perustuu kansainväliseen The Hawn Foundationin MindUp -ohjelmaan (www.mindup.org) sekä siitä sovellettuun
suomalaiseen Pieni Oppiva Mieli –ohjelmaan (www.pienioppivamieli.org).
Materiaalien pohjana on käytetty lisäksi seuraavien tahojen tuottamaa materiaalia:
Sydänliitto, Neuvokas perhe
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Syödään yhdessä. Ruokasuositukset lapsiperheille.
Jyväskylän kaupunki ja Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto – Aistien avulla ruokamaailmaan.
Kuluttajaliitto – Syö Hyvää –hanke
Opetushallitus - Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016

Kuvat © Annika Mannström
Satuhahmot © Monica Vikström-Jokela

