
Kaupunkiviljelyn verkkokurssi 
varhaiskasvatukseen

Helppoa, hauskaa ja lapsilähtöistä!



Miksi lähteä mukaan?

Kurssi antaa eväitä:
• lasten elämykselliseen ympäristökasvatukseen 
• valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

tavoitteiden jalkauttamiseen 
• lasten ja perheiden osallisuuden lisäämiseen



Verkkokurssi varhaiskasvattajalle

• Kaupunkiviljelyn verkkokurssilla jaetaan valmiita 
materiaaleja aiheen käsittelyyn. Kurssi toteutetaan 
Moodle oppimisympäristössä.

• Kurssi kestää helmikuusta lokakuuhun. Osallistujat 
toteuttavat ohjelmaa omien resurssiensa mukaan. 
Suorituspakkoa ei ole. 

• Käyttäjätunnus on päiväkotikohtainen ja voimassa kaksi 
viljelykautta.



Kurssilla jaetaan käytännönläheistä ja 
helppokäyttöistä materiaalia, joka tukee
varhaiskasvatussuunnitelmien eri osa-alueita

Materiaali sisältää:
1. Lauluja ja leikkejä (Kasvan, liikun ja kehityn)

2. Tarinoita keskustelun tueksi (Kielten rikas maailma)

3. Taide- ja askarteluvinkkejä (Ilmaisun monet muodot) 

4. Tehtäviä ja tutkimusideoita (Tutkin ja toimin 
ympäristössäni)

5. Tarpeellista tietoa viljelystä (Minä ja meidän yhteisömme)



Piirroskuva: Marianne Saviaho

1. Esimerkki: laulut ja leikit



Kiira Kimalaiskuningatar
(Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus/ säv. san. sov. Maire Turunen)

Bzzzz bzzzz

1. Kevään tullen heräilee
Kiira koittaa siipiään
Väistyä sai suojasää
aurinko jo lämmittää

Bzzzz bzzzz

2. Yksinkö mä täällä oon
eihän se nyt hauskaa oo
Pesän haluan perustaa
yhdessä on hauskempaa

Kiira kimalainen
lentää liihottaa
muista kumartaa
Kiira pesän perustaa
kimalaiskuningatar
Kimalaiskuningatar….



2. Esimerkki: tarinoita keskustelun tueksi
Kiira Kimalaiskuningatar

”…Me kimalaiset olemme suuria hyönteisiä, joiden 
pintaa peittää kiiltävä karva. Väriltämme olemme 
tumman mustia ja mustaa väriä halkovat kultaisen 
keltaiset ja kauniin valkoiset sävyt. Naapurikolossa 
talvehtinut ampiainen tosin sanoi minua karvapalloksi. 
Karvapalloksi?! Voitteko kuvitella? Itse hän oli kapea 
ja karvaton ja selvästi piikikkäällä tuulella…”

Kuva: Elena Lehtimäki

Tarinoita on yhteensä kymmenen ja niistä kaikista on 
tehty sekä pitkät että lyhyet (helpot/S2) versiot.

Piirroskuva: Marianne Saviaho



Kuva: Elena Lehtimäki

3. Esimerkki: taide- ja 
askarteluvinkkejä



Jääpalat
helleleikkeihin

• Kerätään maahan pudonneita 
kukkia, terälehtiä ja lehtiä 
(pakaste)purkkiin

• Kaadetaan vettä päälle ja viedään 
pakastimeen 

• Valmiita jääpaloja voi käyttää 
vesimaalauksessa tai lapset 
voivat ideoida niiden ympärille 
omat leikkinsä

Kuva: Elena Lehtimäki



4. Esimerkki: tehtäviä ja 
tutkimusideoita

Kuva: Anu Kaila



Kun kastelua ei malta lopettaa,
vesimaalauksella voi jatkaa

• Kastellaan kastelukannuilla kaikenlaisia 
asioita ympäristössä ja katsotaan miten värit 
kirkastuvat

• Käytetään suurta pensseliä ja maalataan 
vedellä kivien, oksien ja lehtien pintaa



5. Esimerkki: tehtäviä ja tutkimusideoita
Kasvisten matka lautaselle

• Muistelkaa aluksi, mitä kaikkia erilaisia kasviksia 
aamiaisella, lounaalla ja välipalalla syödään.

• Miettikää yhdessä, mistä hedelmät ja vihannekset 
ovat peräisin. 

• Mitkä niistä ovat kotimaisia? Mitä kasvaa vain 
ulkomailla?

• Mitä kasviksia haluaisitte itse kasvattaa?
• Huom! Esimerkiksi murot on tehty usein maissista, 

mutta kasvaako maissia Suomessa? 
• Pohtikaa samalla, miksi lautaselle ei kannata 

jättää ruokaa.

Piirroskuvat: Marianne Saviaho



6. Esimerkki: tietoa viljelystä

• Materiaali sisältää perustietoa 30 eri viljelykasvista 
sekä esimerkkejä erilaista kasvatuslaatikkojen 
istutuskokonaisuuksista ym.

Piirroskuvat: Marianne Saviaho


