
”Matka maailman ympäri” 
projekti lapsille



1 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN SUUNNITELMA

• ”Matka maailman ympäri” projekti lapsille. Lähdimme työstämään 
tehtävää yhdessä Kirsi Nousiaisen kanssa. Meillä molemmilla on 
esikouluryhmissämme paljon lapsia, joiden vanhemmat ovat muualta 
kotoisin kuin Suomesta. Molempien ryhmien lapset ovat olleet hyvin 
kiinnostuneita omista juuristaan maailmankansalaisina. Ajatuksena oli 
lähteä tutkimaan aihetta kyseisen projektin myötä. Myös ryhmän muut 
lapset, joiden vanhemmat ovat ”kantasuomalaisia”, ovat matkustelleet 
myös paljon perheittensä kanssa. Ryhmän esikoululaiset hahmottavat jo 
hyvin ulkopuolisen maailman omien tai toisten kautta.  

• Lähdimme suunnittelemaan projektia monikanavaisesti, hyödyntäen mm. 
leikkiä, taidetta, matematiikkaa, tietotekniikkaa ja musiikkia. Lapsilta 
kysytään heidän mielenkiinnonkohteitaan, jonka perusteella lähdetään 
tutkimaan maapallon eri maita.



2 PROJEKTIN TOTEUTUS

• Lähdimme liikkeelle siitä mistä maista lapset (15 esikoululaista) olivat 
kiinnostuneet. Esitimme asian niin, että jos lapsi saisi valita maan, minne 
hän matkustaisi. Ryhmässä kolmannes halusi matkustaa Somaliaan. 
Muita maita olivat Irak, Nepal, Etelä-Afrikka, Saksa, Cooksaaret ja Ruotsi. 
Tutkimme maapalloa valkokankaalta ja kartastosta käsin. Lapset saivat ne 
liput väritettäväksi, joista olivat kiinnostuneet. 

•



• Ensimmäinen matkakohteemme oli Somalia. Kerromme 
lapsille etukäteen, että tulemme matkustamaan 
Somaliaan, Mogadishuun lentokoneella. Lähdimme 
matkaan siten että järjestimme patjoista lentokoneen 
istuimet ja kuuntelimme tietokoneelta lentokoneen 
ääniä. Laskeuduttuamme saavuimme hotelliin, joka oli 
rakennettu pulpeteista ja patjoista. Leikimme hotellia 
jossa mm. yksi lapsi toimi hotelliemäntänä. Tämän 
jälkeen katsoimme videolta klipit, jossa oli kuvattu 
Mogadishua autosta ja rantaelämää Mogadishusta. 
Tämän jälkeen jatkoimme hotellileikkiä. Tarkastelimme 
myös paperiversiona Somalian karttaa.



• Seuraava kohteemme oli Irak. Irakia varten teimme passit etukäteen. 
Lähdimme liikkeelle jälleen lentokoneella. Lentokone oli muodostettu 
tuoleista ja katsoimme lentokonesimulaattoria valkokankaalta. 
Saavuttuamme Irakiin kuljimme turvatarkastuksen läpi, jonka jälkeen 
passi leimattiin ja lapsi sai kirjoittaa matkakohteen nimen. Tämän 
jälkeen katsoimme klipin Irakin matkakohteista. 



Olipa kerran maailman paras jalkapalloilija 
nimeltään Jesse. Jesse asuu Arabiassa. Jesse on 
paras jalkapallossa, osaa potkia ylös. Jesse pelaa 
jalkapalloa parhaan kaverin kanssa. Hän on saanut 
mitaleja kun on pelannut joukkueensa kanssa hyvin. 
Jalkapallokentällä on jalkapallojuhlat. Siellä on 
herkkuja, sipsejä, karkkia, fantaa ja coca colaa. Siellä 
on panda, koiria ja ankkoja. Ne eläimet on tullut 
viidakosta tai pääsi eläintarhasta. Ihmiset pelästyy ja 
juoksee pakoon tonne torniin. Ja sitten, ne ihmiset 
hyppäs ikkunasta ulos laskuvarjolla ja pikkuisella 
lentokoneella. Sitten ne eläimet haistoi ihmiset ja 
ne löysi ne ja ne meni yhteen puskaan. Ihmiset luuli, 
että eläimet on niille vihaisia mutta ne ei ollutkaan. 
Eläimet tanssi ja ihmiset tanssi myös ilosta tseih 
tseih. Yksi nainen ihmetteli kun eläimet ja ihmiset 
tanssii ja sitten se pyörty. 

LOPPU sen pituinen se!



• Kolmas kohteemme oli Nepali. Ennen lennolle 
lähtöä, jokainen lapsi sai lentokoneeseen 
paikkalipun ja leikki euroja. Lasten tuli etsiä oma 
paikka rakentamastamme lentokoneesta. Lennon 
aikana lapset saivat ostaa mm. mehua ja keksiä 
euroillaan. Nepalista katsoimme myös erilaisia 
maisemakuvia. Tutkimme erityisesti vuoristoja. 



• Neljäs kohteemme oli Etelä-Afrikka. 
Katsoimme maan sijaintia suhteessa 
myös Somaliaan. Ja pohdimme samalla 
maanosakäsitettä. Tutustuimme Etelä-
Afrikasta tuotuihin soittimiin ja 
katsoimme musiikkiesityksiä 
valkokankaalta. Taidetyönä teimme 
piirtäen oman rummun kuivapastilleilla 
ja hiilellä. 



• Viimeiset kohteemme olivat Cooksaaret, Ruotsi ja Saksa. Ajan 
loppumisen myötä näille kolmelle kohteelle emme ole enää varanneet 
niin paljon aikaa. Kohteissa 1-4 vietimme aikaa kahtena tai kolmena 
päivänä. 

• Ryhmässämme puhutaan suomen lisäksi somaliaa, arabiaa, nepalia ja 
englantia. Otamme aina toiminnassamme huomioon lasten eri 
kielentaitoja, mitä he osaavat tai harjoittelevat. Erilaisia sanoja, 
fraaseja harjoitellaan eri kielillä. Ryhmämme saa myös varhennettua 
englannin opetusta kerran viikossa. 


