Lautasuon päiväkoti
Lehtimaja
Keväällä me teimme majan meidän lähimetsäämme. Ensin me kävimme metsässä katsomassa,
mihin maja rakennettaisiin. Hyviä paikkoja oli monia mutta lopulta päädyimme paikkaan, jossa
jollakulla on ollut ennen maja. Se maja oli rakennettu laudoista ja naulattu kiinni suuriin
kuusiin. Me emme halunneet satuttaa puita, joten mepä päätimmekin tehdä lehtimajan.
Lehtimaja tehdään sillä tavalla, että sellaisia pieniä ja taipuisia puita sidotaan yhteen. Sitten
kun niihin kasvaa lehdet, tulee majaan katto.
Me piirsimme paperille, millainen majasta tulee. Meille kerrottiin satu, jossa possut rakensivat
taloa. Se oli hyvä satu! Maja pitää rakentaa niin hyvin, ettei susi pääse puhaltamaan sitä nurin!
Majan rakentamiseen tarvitaan erilaisia työkaluja. Meille opetettiin, mitä työkaluja me lapset
saamme käyttää itse ja mitä aikuisten kanssa. Työkalujen kanssa pitää olla tosi varovainen!
Meidän majastamme tuli hieno! Majan ympärillä kasvaa paljon pieniä puita. Meille kerrottiin,
että ne ovat pihlajia. Ja ihan meidän majamme vieressä on matala oja, johon me rakensimme
sillan. Nyt se on joki!
Ne entiset majan omistajat olivat tuoneet metsään paljon roskia. Niin ei saisi tehdä. Meidän
opettajamme keräsi roskat pois ja me teimme niistä taideteoksen. Nyt se vartioi meidän
majaamme ja kertoo tulijoille, että meidän majapaikkaamme ja metsää ei saa sotkea.
Luontoa ulkona ja sisällä
Maja on melkein meidän päiväkotimme luontopolun varressa mutta ei ihan. Meidän
luontopolkumme on jännittävä paikka. Polku mutkittelee ja sen varrella kasvaa mustikoita.
Niiden varret ylettyvät minua polviin asti. Talvella puput käyttävät samaa polkua kuin me.
Meidän päiväkotimme pihassa on toinenkin kiva metsä. Se on nyppylällä ja siellä kasvaa ihan
valtavia mäntyjä. Viime keväänä me teimme mummojemme ja pappojemme kanssa
linnunpönttöjä, jotka me kiinnitimme mäntyihin ja muihinkin päiväkodin pihan puihin. Niitä on
tosi paljon!
Joskus me menemme retkelle myös rantaan. Sinne kävellään ja matkalla jutellaan hauskoja
asioita. Rannassa voi käydä ongella ja syömässä eväitä. Sinne voi tehdä myös nuotion.

Myös Helmerit-ryhmän ruokahuoneessa on ranta! Sen ympärillä on sininen vesi ja rannalla
kasvaa puita. Se on tapetoitu seinään. On hassua katsoa rantaa samalla kun syö kavereiden
kanssa. Helmien seinällä on metsä, jossa on syksy ja puro. Meillä Hemuleilla on vihreä metsä.
Se on minusta kaunis. On mukavaa köllötellä ja katsella metsää. Siellä olisi hauskaa leikkiä.
Kasvien kasvatusta
Minä tykkään kasveista. Varsinkin herneistä, koska ne maistuvat hyvältä leivän päällä. Herneitä
ja muita kasveja kasvatamme ikkunalaudalla. Jotkut kasveista viemme kotiin, jotkut
kasvihuoneeseemme ja jotkut jäävät kasvamaan sisälle. Joskus teemme päiväkodissamme
makuvettä. Siihen laitetaan pakastimesta mustikoista ja takapihalta kasvia, jonka nimi on
sitruunamelissa. Päiväkodin takapihalla on myös meidän kesäkanalamme. Meillä on ollut
ainakin kahtena kesänä kanoja, mutta tänä ja viime kesänä sekä me Lautasuon väki että kanat
vietimme kesämme Paloaukean päiväkodissa.
Sitten kun tulemme syksyllä takaisin omaan päiväkotiimme, pääsemme hoitamaan kasveja,
jotka jo kasvavat kasvihuoneessa. Siellä saa kastella kasveja ja joitakin voi maistella, niin kuin
vaikka salaattia. Me lapset saimme itse toivoa, mitä kasveja kasvihuoneessa kasvatetaan. Sitä
ennen me kävimme retkellä Botania-puutarhalla. Siellä oli tosi paljon erilaisia kasveja: ihan
pieniä, tosi isoja, hassun muotoisia ja monen värisiä. Me otimme niistä kuvia tableteilla ja
piirsimme, mikä oli ollut retkellä ja kasvihuoneessa parasta.
Keväällä meillä oli kevätjuhla, jossa myös vanhemmat saivat ehdottaa, millaisia kasveja
kasvihuoneessa voi kasvattaa. Kasvihuoneen ulkopuolelle istutimme marjapensaita ja
alppiruusun. Minkähän laisia kukkia siihen tulee? Me teimme myös tasapainoradan vanhoista
auton renkaista. Ne olivat menossa roskikseen mutta nyt niillä voi leikkiä.
Yhteistyötä ja lasten suunnittelemia tiloja
Päiväkotimme aulassa meillä on ajorata. Siellä voi liikkua kävellen, polkutraktorilla tai
kepparilla. Keppihevosille on rakennettu myös talli ihan minun naulakkoni viereen. Ajoradan
meille teki joukko aikuisia. He ovat koulussa Riveria-ammattikoulussa ja heistä tulee
lähihoitajia. Me lapset suunnittelimme, millainen radasta tulee ja millaisia liikennemerkkejä
tarvitaan. Sitten tie teipattiin lattiaan siten, miten me olimme sen suunnitelleet. Radalla
ajamista harjoiteltiin ja rataa testattiin. Koska se oli hyvä ja radalla kiva leikkiä, teipattiin rata
vielä uudestaan sellaisella toisenlaisella teipillä. Nyt se on valmis ja tosi hieno!
Samat aikuiset tekivät meille myös lelukaupan ja aistihuoneen. Nekin me olimme suunnitelleet
itse. Aistihuonetta me suunnittelimme lisätyllä todellisuudella, tabletilla.

Kuvia Lautasuon päiväkodin toiminnasta ja oppimisympäristöistä

Lasten suunnitelmia yhdessä tehtävästä lehtimajasta.

Lehtimaja sai nopeasti muotonsa lasten käsissä: seinät taivutettiin pihlajista, pohja tehtiin
kuormalavoista.

Majapaikalta löytyneistä roskista rakennettiin tilataideteos, joka mustuttaa, että roskat eivät
luontoon kuulu.

Luonnon hyvinvointivaikutukset tuotiin päiväkodin sisätiloihin maisematapetein. Helmeritryhmän ruokailutilaa koristaa merimaisema.

Helmet-ryhmän seinä vie ajatukset syksyiseen metsään.

Hemulit-ryhmän tilaan metsätapetti luo oman sopen.

Ideoita päiväkodin kasvihuoneeseen käytiin hakemassa elämyspuutarha Botanialta.

Kasvihuone rakennettiin ja sen ympärille istutettiin oma puutarha.

Riveria-ammattikoulun lähihoitajaopiskelijoiden työelämäprojekti toi monipuolista osaamista
Lautasuon päiväkotiin.

Aistihuonetta lapset suunnittelivat lisätyn todellisuuden avulla.

Ajorata, aistihuone ja lelukauppa suunniteltiin yhdessä lasten kanssa.

Kehitettävistä oppimisympäristöistä tehtiin prototyyppi.

Prototyypin perusteella tehtiin lopullinen ajorata, joka lisää lasten sisäliikuntaa ja
monipuolistaa aulatilan käyttöä.

