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- Maailman ympäri 
matkustus-peli 

päiväkodin käyttöön



Minne matkataan? 

- Minne haluaisimme matkustaa?

Täydennettävä maailmanympäri matkustus-peli päiväkodin käyttöön 
•

• ”Kielitietoisuuden voidaan katsoa olevan osa koko varhaiskasvatustoimintaa.   

• Kielitietoisuus nähdään laajana käsitteenä, johon sisältyy mm.                       
                                            kielellisen tiedon ja monikielisyyden 
näkökulmat                                                                                           
                               ja sitä käsitellään osana varhaiskasvatuksen 
pedagogista toimintaa ja -toimintakulttuuria. 

• Muiden kielten näkyväksi tekeminen,                                                          
                                                                    esimerkiksi erilaisia 
fraaseja tai sanoja opetellen, rikastaa ryhmiä                                            
                                                  ja tukee lasten ja opettajien 
kielitietoisuutta.”

•  

• Sopanen, P. (2018). Kielitietoisuus uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9

•



Ihmisen ajattelu ja oppiminen kehittyvät hyvin tehokkaasti ryhmässä, 
ja eri ihmisten taidot täydentävät toisiaan.” s.1
 

”Kaikkein eniten prososiaalista ka�ytta�ytymista�  
havaittiin silloin, 
kun lapset olivat osallistuneet ohjattuun toimintaa, 
jossa heida�n toimintansa tahdistui. 

Ta� llaista toimintaa on esimerkiksi 
laulaminen tai 
ohjauksen mukaan tanssiminen, 
mutta myo� s samaan tahtiin liikkuminen 
s.147 Minna Huotilainen. 2019

 

 
 

Musiikki… on hauska harrastus, 
sen parissa saa kavereita 
ja mukavia ela�myksia�….s.234



”Käytä pienten lasten äidinkielen kehityksen tukemiseen
 ja varhaiseen vieraan kielen opetukseen laulamista. 
Laulun avulla kielen oppiminen sujuu.”
 

”Suoraan lukemista harjoittavia kuulotreenejä ovat esimerkiksi 
lorujen kuunteleminen ja luetteleminen, 
rytmikkäät tavutaputukset ja esimerkiksi lorun tahtiin marssiminen. s.203

 M.Huotilainen

2019
 

”… yksinkertaiset lastenlaulut ja lyhyet melodiat 
helpottavat a� a� nteiden ja tavujen tarkkaa kuulemista.” S.203 
 ”Lorut ja laulut auttavat muistamaan.” s.71

Tue lukemaan ja 
kirjoittamaan 
oppimista
rytmisillä loruilla,
lauluilla ja karaokella.



” ”Sähköinen media luo siltoja kieliin ja kulttuureihin välimatkoista piittaamaatta. ” 
Honko, M.,Mustonen,S.2018. Kielia�  rinnakkain 

Aivoterveyttä 
ylläpitäviä harrastuksia 

ovat erilaiset liikuntaharrastukset, 
varsinkin tanssi, 

ja 

erityisesti 
ryhmämuotoiset 

musiikkiharrastukset…” s.235

Minna Huotilainen.2019: miten aivot oppivat?

TÄHTÄIMESSÄMME

”KOKONAISVALTAINEN OPPIMINEN   

YHTEISÖLLISYYS JA SOLIDAARISUUS 

SEKÄ LAPSILÄHTÖISYYS 



 
Minne matkataan? –lisättävään pelikansioon on koottu lähtötilanteeksi:

• 5 Maanosa-lehtistä valkoisina sekä värillisinä: Eurooppa sininen, Aasia keltainen, Australia oranssi

Afrikka punainen, Amerikka vihreä

• 5 Maanosa-lehtistä muutamilla maakartoilla lisättynä. Maakartteja lisätään lasten kiinnostuksen mukaan.

• 4 Pelihahmoa (pelihahmot voi tehdä myös itse, vaikkapa päiväkodin lapsien kuvista)

• 6 matkustusvälinekorttia, joiden taakse voi liittää tutut matkustuslaulut (tai muita lauluja)/loruja:

Auto, juna, laiva, linja-auto, polkupyörä, kuumailmapallot 

• Tehtäväkortteja liittyen maan osaan ja eri maihin, sisältäen 3 eri aihetta:

 laulu/musiikki, liikunta/tanssi, tehtävä/media

 



Pelihahmoja (Word)

Peliohjeet:

Maahan tai maanosaan saavuttaessa valitaan tervetulolaulu-
kortti (2 kpl) joko Matkustan ympäri maailmaa tai Ystävä 
kulta (Jaakko kulta-muunnos) sekä luetaan kuvallinen 
tutustumiskortti.

Puhekorttti: Kysymys- vastaus -sarja: 
Hyvää päivää!                                                                             Minä 
olen :________. Kuka sinä olet ?_________
Minä tulen  ________________. Mistä maasta sinä olet? _____jne…..

Tämän jälkeen pelaajat saavat valita yhden tehtäväkortin 
maanosasta tai maasta, johon saapuivat ja suorittaa sen 
ennen kuin jatkavat seuraavaan paikkaan tai takaisin 
johonkin paikkaan Suomessa. 
Peliin voi lisätä palkintoja lauluista ja tehtävistä              ja 
peliä voi pelata vaikka koko lukukauden. 



Matkustusvälineet
Valitse matkustusväline 

sekä laulu- tai loru 

jolla sinne matkataan. 

Lauluehdotuksia:

• Bussilaulu/ Englanti

• Pieni veturi /Tanska

• Autolla ajetaan varovasti /Suomi

• Laiva, laiva /Suomi

• Lentokone / ”Korkealla pilven”Amer.

• Mummolaan kun pyöräilemme/

• Hiiri meni pallokauppaan /Esa Helasvuo



AUSTRALIA

Maapalloamme voi 
hahmottaa aluksi esim.
maanosien avulla.

Maanosat on erotettu 
toisistaan eri värein ja 
jokaiseen on liitetty joku 
yleisesti tuttu 
maailmanperintökohde.

Eurooppa- sininen
Aasia- keltainen
Amerikka- vihreä
Afrikka- punainen
Australia -oranssi



Maaosat ja ns. yleisiä ”maamerkkejä”

• Aasia – Kiina – Kiinan muuri

• Afrikka – Egypti – Pyramidit

• Australia – Sydney – Oopperatalo

• Eurooppa – Ranska – Eiffeltorni tai

• Italia – Rooma – Colosseum

• Pohjois-Amerikka – New York - Vapaudenpatsas



Laulu- liikunta- ja mediatehtäväkortteja eri 
maanosista:
Maanosat on erotettu eri värein:

AUSTRALIA
  Liikuntaleikki
 HAIT JA KALAT
=
”Kuka pelka�a�  mustekalaa”

Yksi on keskella�  haikalana ja muut….

Huom. Jos pelaajia on liian va�ha�n,
 suorittakaa tehta�va�  myo� hemmin 
Isommalla porukalla tai keksika�a�  
teemasta oma na�ytelma�v

AFRIKKA
Tehta�va�

RAKENNA OMA PYRAMIDI

3.     Egypti on kuuluisa pyramideista, 
muinaisten kuninkaiden haudoista,
 joita on kolme (Kheops, Kefren ja 
Mykenos), 
joista Kheopsin pyramidi kuuluu 
maailman seitsema�a�n ihmeeseen. 

Tarkastelkaa     
 pyramideja kuvin (pixabay,  google earth) 
ja nyt voitte rakentaa pyramidin itse 
valitsemastanne materiaalista (legot, 
muovailuvaha tms.)

Kuuntele internetista�
Mozartin
Ah diravous je mama’n 
– variaatioita.
Kuuletko mista�  
laulusta kappale on 
tehty?



 

Tuiki tuiki   -Ranska

Gubben Noak -Ruotsi 

Kukita /Kyykötä - Eesti

London bridge –Englanti

Hura hura häitä – Italia 

Miska soutaa (Katinka) –
Venäjä

Hoang-Ho –joella – Kiina 

Ten little Indians –Amerikka

Sambalele - Barsilia

Kookaburra –Australia

A ram tam tam – Marokko

Asikkalan –Suomi

Outa maita - Lappi

 

Laulujen valinnassa                 
     on lähdetty                   
Suomen lasten- ja 
koululaulukirjoissa        
käytetyistä                  
mahdollisimman tutuista 
Suomen ja eri maiden lauluista 
suomen kielellä, mutta            
osa myöskin                    
alkuperäisellä kielellä.       

 

Lauluihin on lisätty alkuääni sekä 1-2 
sävelellä soitettava helppo säestysääni

Ensin opettajan soitettavaksi ja myöhemmin 
lasten oppiessa sopivan sykkeen laululle 
heidän itsensä soitettavaksi.



Let’s play!
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