Lounatuulet-ryhmä
Tammiprojekti
Leikkipihamme ulkopuolella kasvoi kaunis vanha tammipuu. Sen alimmat oksat ulottuivat pihaaitamme yläpuolelle. Kiipeilimme puussa ja ihailimme sen kaunista runkoa, lehtiä ja syksyllä
siihen tulevia tammenterhoja. Osa meistä lapsista sai ensikokemuksensa kiipeilystä ja ylittipä
itsensä rohkaistuen kiipeilyyn ja hyppäämään aikuisen käsivarsille oksan loppupäässä.
Puu houkutti alleen leikkimään, kiikkumaan sen alimmilla oksilla ja kerättiinpä sen lehtiä ja
tammenterhoja myöhempää käyttöideointia varten. Osan tammenterhoista keräsimme
taskuihimme kotiin viemisiksi. Ne neuvottiin istuttamaan kotipihalle kasvamaan yhdessä
vanhemman kanssa. Oksa ja risut saivat uusiokäyttöä majatarpeina, hiekkalinnojen koristeina
ja sotureiden sauvoina, onkina ym. ym. leikeissä.
Myöhemmin puun todettiin olevan laho, ja sen osittain halki olleet oksat rungon juuresta
vaaralliset. Eräänä syksyisenä perjantaina näimme suruksemme puuta kaadettavan.
Onneksi olimme keränneet terhoja ja laittaneet lehtiä painumaan sanomalehtien väliin.
Terhoja tutkittiin, niillä leikittiin eri hahmoina sisällä ja ulkona. Niistä teimme ukkeleita, joille
rakensimme vanhoista pahvirullista tammenterhokodin. Maalasimme pahvirullat yhdessä
sormivärein ja suunnittelimme niille kodin. Siinä leikit jatkuivat.
Luonto lähellä, aivan nurkan takana
Luonto, vuodenajat, historia ja perineet ovat tärkeitä juttuja touhuissamme Lounatuuletryhmässä. Seuraamme lähiluontoamme tehden havaintoja siinä tapahtuvista muutoksista
ulkoilujemme ja retkiemme aikoina. Meillä on oma luontopolku, valtavan suuria puita ja isot
pellot aivan kotipesämme vieressä. Pelloilla on paljon lintuja, varsinkin keväällä ja syksyllä, kun
ne muuttavat. Lintuja voi katsella kiikareilla mutta luontopolulla meillä on suurennuslasit.
Joskus laitamme silmät kiinni ja kuuntelemme, haistelemme tai tunnustelemme luontoa.
Eläimet, niin pihamme ja lähimetsämme pienimmät mönkijät, kuin linnut, jänikset ja oravat
kuuluvat lähiluontoomme. Olemme tutustuneet koti- ja villieläimiin juttelemalla, kirjojen
kautta, tabletilla ja erilaisilla vierailuilla. Olemme keskustelleet eläinten hoitamisesta,
anatomiasta, ja että eläimetkin tuntevat esimerkiksi pelkoa ja iloa.
Joskus meillä vierailee eläimiä. Meillä on usein käynyt kylässä Kaverikoiria. Ritva on kertonut
meille koirien tunteista, miten koira kohdataan ja että koiran omistajalta pitää kysyä lupa,

ennen kuin silittää koiraa. Koirat ja muutkin eläimet on niin kuin kaveritkin: niilläkin on tunteet
ja niiden mielipidettä pitää kunnioittaa. Niin kuin kaveriakin, koiraa pitää kohdella kivasti! Ja
alpakkaa myös. Sellainen oli meillä vieraana kevätjuhlassa.
Kevät- ja joulujuhlissa olemme usein pihalla. Siellä äiti ja isikin pääsevät näkemään, mitä me
luonnossa teemme. Luonnosta löytyy monenlaisia juttuja leikkeihin: kiviä, käpyjä, oksia ja
paljon muuta. Niitä voidaan käyttää myös askarteluissa. Me olemme tehneet päiväkodissa
autoja, arpakuutioita, keppihevosia, kivisiilejä, tammenterhoukkeleita, taloja, siilinpesiä…
Jääkuutioiden sisään voi jäädyttää kaikkea jännittävää. Käpykin näyttää jääkuutiossa aika
hassulta.
Askarteluissa voi käyttää myös roskia tai kuten aikuiset sanoivat, kierrätysmateriaaleja.
Muuten roskat kuuluvat omiin astioihinsa: Ruokatähteet laitamme bio-jäteastiaan,
paperiroskat paperiroskiin. Luontoon roskat eivät kuulu siitä olemme jutelleet yhdessä. Jos
löydämme ulkoa roskia, tuomme ne sisä- tai ulkoroskakoreihin.
Tutkimusta ja yhteisöllisyyttä
Me tutkimme monia asioita: sääilmiöitä, veden eri olomuotoja ja kasveja. Tutkimiseen kuuluu,
että tehdään kokeita. Viime talvena mietimme, miten pyörremyrsky syntyy. Kokeilimme sitä
tekemällä pyörremyrskyn lasipurkkiin. Herneen kasvamista olemme seuranneet myös ja
mitanneet sen kasvua itse tekemällämme mittatikulla. Yritimme kasvattamaan omenapuuta
välipalaomenan sisältä löytyneestä siemenestä. Se ei onnistunut. Mutta äitienpäiväorvokin
kasvatus siemenestä onnistui!
Orvokin siemenet ostimme lähipuutarhalta. Se on niin lähellä, että sinne pääsee kävelemällä.
Naapuripellolla kasvaa auringonkukkaa, joita kuka tahansa saa käydä keräämässä. Mekin
kävimme ja saimme viedä itse poimimamme kukat kotiin. Lähipelloilla voimme seurata eri
vuodenaikoina: kyntöä, kylvöä ja puintia. Niitä me leikimme myös omalla pihallamme.
Yhtenä syksynä, Liperin leipäpäivillä, me kävimme katsomassa Traktorikynnön SM -kilpailuja
katujunalla, jota sitäkin veti traktori! Siellä oli paljon nähtävää ja sitä semmoista teknologiaa:
ihan uusia traktoreita, lannoittavia ja kyntäviä koneita, puimureita, museotraktoreita ja
Nelikopteri.

Kuvia Liperin päiväkodin Lounatuulet-ryhmän päiväkodin toiminnasta ja
oppimisympäristöistä

Liperin päiväkodin Lounatuulet-ryhmän pihassa ollaan lähellä luontoa, historiaa ja perinteitä.

Lounatuulet-ryhmässä näkyy tekemällä oppiminen, jota rikastaa yhteistyö eskarin kanssa.
Lasten rakentamassa minimaailmassa viihtyvät myös dinosaurukset.

Kasvien kasvatuksella on Lounatuulilla jo pitkät perinteet.

