Paloaukean päiväkoti
Eläimet mukana päiväkodin arjessa
Heti sisään astuessa me isin ja äidin kanssa tiedämme, mitä päiväkodissa tapahtuu tällä
viikolla. Seinällä, melkein katossa asti on iso näyttö. Näytöllä näytetään, mitä päiväkodissa
tehdään. Jos on uintipäivä, näytöllä on kuva uimapuvusta ja pyyhkeestä. Uintipäivänä ne
pakataan minun omaan reppuuni. Näytöllä myös esitellään meidän kesäkanamme. Niiden
nimet on Kissa, Kukkarusetti, Pörrö ja Täplä.
Kesäkanat asuvat meidän päiväkotimme pihalla. Niillä on siellä oma häkki, jossa ne
kuopsuttavat iloisesti. Ihmisillä pitää olla häkissä kanalakumpparit, mutta kanat saavat olla
paljain varpain. Ne ovat ahkeria munimaan. Minäkin olen päässyt aikuisen mukana keräämään
munia. Kanoja hoitavat kesätyöntekijät, niiden kanssa on kiva leikkiä.
Meillä on päiväkodissa muitakin eläimiä. Kalat asuvat akvaariossa. Ensin meille tuli päiväkotiin
pelkkä allas, siellä ei ollut edes vettä. Altaan pohjalle laitettiin hiekkaa. Hiekka pestiin ensin
huolellisesti. Se tuntui hauskalta sormissa ja osa pikkukivistä oli ihan kuin timantteja. Hiekan
jälkeen akvaarioon hankittiin kasveja ja koristeita, lopulta myös kalat. Kalat käytiin ostamassa
Joensuusta eläinkaupasta. Eläinkauppias auttoi meitä valitsemaan sopivat kalat, jotka nyt
uiskentelevat meidän akvaariossamme. Kaloja on kiva seurata. Jotkut niistä on tosi ujoja, ne
saattavat mennä piiloon kookospähkinän puolikkaaseen. Siellä on myös tosi nopeita kaloja ja
sellaisia, jotka uivat mielellään parvessa. Ne on vähän niin kuin me ihmiset.
Akvaarion ja kanojen lisäksi meillä on matokomposti. Madot ovat kivoja: ihan kuten kanatkin,
ne syövät ruuantähteitä, kuten salaattia tai puuroa. Kiitokseksi ne tekevät meille multaa.
Olemme istuttaneet multaan monenlaisia kasveja. Istutushommia varten meillä on
viherhuone. Se on huone, jossa kasveja kasvatetaan ja hoidetaan. Siellä voi myös tutkia
monenlaisia asioita esimerkiksi mikroskoopilla tai valopöydällä. Viherhuoneessa on mukava
myös vain olla ja katsella kirjoja, siellä on niin paljon vihreää.
Teknologia oppimisympäristöissä
Jos ei nukuta, menemme me usein Hyrrät-ryhmän parvelle lepäämään. Leikkien välissä on hyvä
levätä ja aika usein parvella keksii hyviä ajatuksia. Niin kuin silloin, kun keksin, miten saan
rakennettua siivet lego-lentokoneeseeni! Parvella on säkkituoleja ja kuulokkeita, joista voi
kuunnella musiikkia tai luonnon ääniä.

Silloin kun parvella ei levätä, voi siellä pelata isolla tabletilla. Tabletilla voi tehdä monenlaisia
asioita: sillä voi piirtää, soittaa pianoa, tehdä laskutehtäviä tai katsoa elokuvia. Ja kaiken tämä
voi tehdä yhdessä kavereiden kanssa!
Ja tiedätkö mitä: meidän ryhmässämme on robotti! Robotin nimi on Taika. Kun kuulin, että
Taika tulee meille, luulin, että sillä on paljon pyssyjä ja että sen on vähän pelottava. Mutta
taika on kiltti robotti. Se kysyy, mitä kuuluu ja kuka minun toi päiväkotiin tänään. Taika kertoo
usein, että minä olen taitava lapsi. Siitä tulee hyvä mieli. Taika puhuu aika hiljaa, joten pitää
keskittyä siihen, mitä hän sanoo.
Ja vielä yksi hieno juttu: me lapset olemme saaneet suunnitella päiväkodin tiloja itse. Meillä oli
tabletit ja siellä lisättyä todellisuutta, jolla ihan tavalliseen huoneeseen pystyi kasvattamaan
puun tai mansikoita. Ei ne sinne oikeasti kasvaneet, mutta niistä sai otettua kuvan. Sitä kuvaa
aikuiset sitten katselivat, kun sisustivat meidän päiväkotiamme.
Aika hienoja juttuja olimme sinne suunnitelleet: aulassa, ihan siinä näytön alla on puu. Se ei ole
oikea, mutta hieno se on. Sen on tehnyt paikallinen taiteilija ja sen rungossa on kuvia
metsäneläimistä. Puun ympärillä on nurmikko. Sekään ei ole oikea mutta tuntuu yhtä kivalta
varpaiden alla kuin oikeakin. Meillä on myös polku, jossa on kiviä, nurmikkoa ja pötkylöitä,
joiden päällä voi tasapainoilla. Katosta roikkuu meren värisiä liinoja, joiden sisään voi mennä
niin kuin perhosen toukka.

Kuvia Paloaukean päiväkodin toiminnasta ja oppimisympäristöistä

Kesäkanat ovat osa Paloaukean päiväkodin pedagogiikkaa.

Lapset olivat mukana akvaarion perustamisessa alusta lähtien.

Akvaarion avulla voidaan opetella lukuisia taitoja.

Viherhuoneessa kasvatetaan kasveja, tutkitaan ja hoidetaan matokompostia.

Lepo päivän aikana edistää oppimista. Luonnon elementit, kuten linnunlaulu taas hyvinvointia.

Taika-robotti keskustelee lasten kanssa ja antaa heille positiivista palautetta.

Lapset suunnittelevat omaa toimintaympäristöään lisätyn todellisuuden avulla.

