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MEIDÄN JUTUSTA TUTTU – OPAS VIDEOIDEN TUOTTAMISEEN

Johdanto
Älypuhelimet ja muut videointiin sopivat laitteet ovat arkipäivää pienten lasten kodeissa
ja koululaisten omassa käytössä. Videointi voi kannustaa lapsia tutkimaan ja tallentamaan itse kiinnostavia asioita elämästään ja lähiympäristöstään. Omilla videoilla on kiva
esitellä tuttuja juttuja toisille lapsille ja miksei myös aikuisille.
Meidän jutusta tuttu -toimintamallissa tutustutaan pienten lasten kanssa videokuvaamiseen leikillisten kokeilujen avulla. Itse tehdyillä videoilla voidaan esimerkiksi esitellä
eskarin tai koulun arkea uusille tulokkaille tai jakaa kokemuksia kodin ja päiväkodin tai
eskarin ja ekaluokan välillä. Videoilla voidaan myös kertoa harrastusryhmän toiminnasta.
Toimintamallin tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia kertomaan tärkeistä jutuistaan, kokeilemaan ja tekemään itse. Toiminnan kautta harjoitellaan myös kuuntelemaan
ja katsomaan toisten lasten kertomuksia. Oman tekemisen ja yhteisen tuottamisen
kautta opitaan medialukutaitoa, tullaan tutuiksi tekniikan kanssa sekä harjoitellaan itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja.
Meidän jutusta tuttu -toimintamalli on suunnattu pienten lasten kanssa työskenteleville
kasvattajille ja ohjaajille päiväkoteihin, alakouluille sekä harrastustoimintaan. Aikuiselta ei
edellytetä työskentelyssä mitään teknisiä erityistaitoja. Tämä opas antaa apua käytännön
kysymyksiin sekä vinkkejä toimintamallin soveltamiseen omassa lapsiryhmässä.

Saatteeksi materiaalin käyttäjälle
Tässä toimintamallissa lapset pääsevät kertomaan videon muodossa itselleen läheisistä asioista päiväkodissa, koulussa tai kerhotoiminnassa. Työskentelyssä painotetaan
lasten oman äänen ja näkökulman esiintuomista sekä leikillistä tutustumista kuvaamiseen ja videoiden suunnitteluun. Aikuinen ohjaa ja auttaa tarvittaessa, mutta antaa
lasten kertoa, kokeilla ja toteuttaa itse. Videoiden ohjeelliset kestot on hyvä pitää lyhyinä,
noin 1–3 minuutin mittaisina.
Meidän jutusta tuttu -toimintamallin osiot:
• Kuvaaminen tutuksi (s. 4)
• Omista jutuista tarina (s. 7)
• Tarinoista kuviksi (s. 9)
• Meidän jutut esiin! (s. 10)
• Eikä siinä vielä kaikki – Vinkkejä
videoiden hyödyntämiseen eheytetyssä pedagogiikassa (s. 11)
• Linkkejä lisämateriaaleihin ja
malli lupapyyntöön (s. 12)

2

MEIDÄN JUTUSTA TUTTU – OPAS VIDEOIDEN TUOTTAMISEEN

Toimintaa voi toteuttaa joko tiiviinä teematyöskentelynä (esim. yhden viikon ajan) tai
lapsiryhmän muuhun toimintaan nivoen pidemmän ajan kuluessa. Toimintamallin osaalueita käsitellään lasten kanssa kullekin ryhmälle sopivalla tavalla.
Ihanteellista on, jos kuvausvälineitä on lasten saatavilla myös yhteisten harjoittelukertojen ulkopuolella. Näin lapset voivat harjoitella videokerrontaa omaan tahtiinsa ja
napata talteen tärkeitä hetkiä arjesta.
Pienempien ja kuvaamista aloittelevien lasten kanssa oman videon suunnittelu ja toteutus
koostuu lyhytkestoisista kokeiluista, joilla hankitaan systemaattisesti tuntumaa kuvaamiseen sekä opitaan ideoimaan ja suunnittelemaan videoita. Prosessi on kuitenkin lopputulosta tärkeämpi. Isompien lasten ja edistyneiden kuvaajien kanssa osa-alueista voi
rakentaa päämäärätietoisemman projektin, joka huipentuu käsikirjoitettuihin ja huolellisesti suunniteltuihin videoihin.
Tärkeä osa työskentelyä on kuvattujen juttujen katseleminen yhdessä ja kokemusten jakaminen kuvaustilanteessa. Valmiit videot voidaan antaa lapsille muistoksi, mikäli kaikilta
kuvatuilta lapsilta on saatu tähän lupa. Lasten ja huoltajien kanssa voidaan myös sopia
videoiden näyttämisestä päiväkodin, koulun tai harrastusryhmän tutustumistilaisuuksissa tai vanhempainilloissa.

Huom! Kaikkeen oman lapsiryhmän ulkopuolella tapahtuvaan videoiden esittämiseen

tarvitaan kuvaus- ja julkaisuluvat niin lapsilta itseltään kuin heidän huoltajiltaankin.
Löydät esimerkkimallin lupalapulle tämän oppaan liitteistä.
Muistutathan huoltajille, että mahdollinen muistoksi saatu video on tarkoitettu vain
yksityiseen käyttöön, eikä sitä saa jakaa netissä ilman lupaa.

Työskentelyssä tarvitaan:
• kuvauslaitteita (esim. kännykät, pokkarikamerat, tabletit)
• tietokone + usb-piuha tai tai muistikortinlukija videoiden siirtämistä, yhteistä esittämistä ja jakamista varten. Jos käytössä on langaton verkkoyhteys ja älylaitteita,
videot on mahdollista siirtää myös langattomasti ryhmän omalle, suljetulle pilvipalvelutilille (esim. Google Drive, Dropbox, Onedrive).
• tiloja ja paikkoja, joissa voi vapaasti liikkua ja kuvata
• paperia ja kyniä ideointia ja suunnittelua varten
• tarpeen mukaan leluja tai muita esineitä hyödynnettäväksi videossa
Toimintamallin toteuttaminen tapahtuu parhaiten 2–3 lapsen pienryhmissä, jolloin
yksittäiselle lapselle tulee vähemmän odottamista ja tekemistä riittää enemmän.
Pienimpien lasten kanssa toimintaa kannattaa jakaa usealle päivälle ja toteuttaa yhden
yhteisen ajankohdan sijasta pitkin päivää, jotta aikuinen ehtii olla joka ryhmän tukena.
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Vinkki! Jos teillä ei ole käytössä riittävästi videokuvaamiseen soveltuvia laitteita, järjes-

täkää laitekeräys esimerkiksi henkilökunnan tai huoltajien keskuudessa. Useista kodeista
löytyy käytöstä poistettuja pokkarikameroita tai älypuhelimia, joilla voi vielä hyvin kuvata
videoita. Pienet säröilyt esimerkiksi puhelimen näytössä eivät estä kuvaamista.
Tarkista, että laitteen mukana on laturi sekä riittävästi muistia videoiden tallentamiseen. Selvitä, miten helpoimmin saat siirrettyä kuvatun materiaalin laitteesta tietokoneelle (laitteeseen kuuluva usb-johto tai siirrettävä muistikortti). Pyydä kierrätyslaitteen
antajaa tai lainaajaa tyhjentämään laitteen muistit ennen luovutusta ja varmista se itse
ennen kuin annat laitteen lasten käyttöön. Muista myös tyhjentää muistit ennen palauttamista, jos laite on lainassa.

Kuvaaminen tutuksi
Minä ja videokuvaus
Aluksi virittäydytään kuvaamiseen maailmaan nostamalla esiin lasten omia kokemuksia
ja ajatuksia. Lasten kanssa pohditaan esimerkiksi seuraavia asioita:
• Onko sinua joskus kuvattu videolle? Kuka sinua kuvasi ja missä tilanteessa?
• Miltä tuntui olla kuvattavana kameran edessä?
• Oletko sinä kuvannut koskaan itse videoita? Tai valokuvia?
• Mitä tai ketä olet kuvannut? Millä laitteella kuvasit?
• Mikä kuvaamisessa oli hauskinta tai hienointa? Entä mikä tuntui vaikealta?
Koko ryhmän yhteisen keskusteluhetken lisäksi lasten pohdintaa
ja kerrontaa voi rikastuttaa saduttamisella, piirtämisellä tai tutkimalla yhdessä erilaisia laitteita,
joilla voi kuvata.
Hauskaa ja toiminnallista työskentelystä saa, kun keskustelut
tai osa niistä toteutetaan haastattelujen muodossa: haastattelija
kyselee haastateltavalta tämän
kokemuksia kuvaamisesta. Lapset
voivat haastatella toisiaan pareittain tai pienissä ryhmissä. Lopuksi
vielä jutellaan yhdessä, miltä
haastatteleminen ja kysymyksiin
vastaaminen tuntuivat.
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Kamera tutuksi
Tutustutaan videokameran toimintaan sekä harjoitellaan kuvaamista ja kameran kanssa liikkumista. Työskennellään pienryhmissä siten, että joka ryhmällä on vähintään yksi kamera
käytettävissä.
Aluksi lasten kanssa tutkitaan kuvausvälineinä käytettäviä laitteita (kännykkä, tabletti, pokkarikamera). Etsitään yhdessä, mistä videotoiminnon saa päälle sekä kuinka nauhoitus aloitetaan ja lopetetaan. Kokeillaan nauhoitustoimintoa sekä tutkitaan, mistä kuvatun videoklipin
voi itse katsoa.

Vinkki! Jos ryhmän käytössä on paljon vieraita kierrätyslaitteita, voit etukäteen vähän
tutustua niiden toimintaan. Aikuisen ei kuitenkaan tarvitse tietää ja osata kaikkea, vaan
asioita voi tutkia yhdessä lasten kanssa. Monella lapsella on jo omia kokemuksia laitteiden käytöstä, ja lapset mielellään opastavat niin toisia lapsia kuin aikuistakin.
Kuvausharjoituksia pienryhmissä:
• Kuvataan ympäröivää tilaa kääntymällä paikallaan 360 astetta. Opastetaan lapsia
pitämään kamerasta kiinni kahdella kädellä ja tarvittaessa tukemaan kyynärpäitä
kiinni kylkiä vasten. Vaihdetaan välillä kuvaajaa ja katsotaan, miltä videot näyttävät.
• Kokeillaan liikkuvaa kuvaamista kameran kanssa. Lapset valitsevat jonkin kuvauskohteen tilasta, laittavat nauhoituksen päälle ja lähtevät kuvaamaan kohdetta kävelemällä hitaasti sen luo. Ohjeistetaan lapsia pitämään kohde koko ajan kuvassa sekä
lopettamaan nauhoitus, kun kohde on saavutettu.
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• Vinkki! Hauskaa yhteistoimintaa saa, kun pienryhmän muut jäsenet toimivat ilmeik-

käinä kuvauskohteina (esim. iloinen, surullinen, vihainen, pelokas) eri puolilla tilaa, ja
kuvaajan vaihto tapahtuu aina, kun yksi kohde on saavutettu. Pienryhmissä katsellaan yhdessä, miltä otokset näyttävät

Keskustellaan yhdessä: Miten kuvaaminen sujui, mikä oli
helppoa, mikä hankalaa? Miten kuva muuttui, kun liikuit
kameran kanssa? Mitä kuvassa näkyi alussa, entä lopussa?

Vinkki! Jos kameran käytön vuorottelussa tulee liikaa odot-

telua tai muuta pulmaa, osa lapsista voi tutkia vaikkapa
pahvisten putkien tai kehysten avulla kuvan muuttumista
lähelle mentäessä tai etsiä niiden kautta katsomalla kiinnostavia kuvauskohteita lähiympäristöstä.

Hauskoja kuvakulmia
Liikunnallisessa kuvauskokeilussa tutkitaan kameroiden
avulla erilaisia kuvakulmia. Osa lapsista on kuvaajia kameran
kanssa ja osa esittää eläimiä. Kuvausvuoroja vaihdetaan
eläimen ja liikkeen vaihtuessa - kuvaajista tulee eläimiä ja
päinvastoin. Ensimmäinen kuvaaja käynnistää nauhoituksen,
viimeinen lopettaa sen.
Kuvittele, että olet luonnontutkija ja kameran linssi on kuin
silmä, jonka läpi katselet mielenkiintoisia eläimiä. Tutkitaan esimerkiksi
• puikkelehtivia pingviinejä
• loikkivia jäniksiä
• hiipiviä kissoja
• kurkottelevia kirahveja
• matelevia matoja
• liitäviä lintuja

Vinkki! Keksikää yhdessä lasten kanssa lisää erilaisia eläimiä ja liikkumistapoja. Joku

lapsista voi olla myös se, joka aina antaa ryhmälle ohjeen matkia tiettyä eläintä.
Leikin jälkeen katsotaan yhdessä, mitä kameroihin tallentui ja keskustellaan:
Mitä kuvissa näkyi, kun tutkimme pingviinejä/jäniksiä/kirahveja, jne.?
Mikä kuvaamisessa oli kivaa, mikä hankalaa?
Kuuluiko videolla ääniä? Millaisia?

Huom! Videoita ei tässä vaiheessa tarvitse siirtää ja tallentaa muualle, vaan niitä voi
katsoa suoraan kameralaitteen näytöltä pienryhmissä. Isommalle näytölle videon saa
liittämällä laitteen johdolla tietokoneeseen tai televisioon ja valitsemalla kamerasta
näkyviin haluamansa videoklipin.
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Omista jutuista tarina
Lasten kanssa ideoidaan aiheita Meidän jutusta tuttu -videoille. Tarkoituksena on
tuottaa lasten näköisiä juttuja heille tutuista ja tärkeistä asioista. Jokainen pienryhmä
voi tehdä haluamansa oman jutun tai lasten kanssa voidaan päättää, että tehdäänkin
koko ryhmän yhteinen videojuttu.
Lasten kanssa mietitään, millaisia asioita omasta päiväkodista, koulusta tai harrastusryhmästä olisi kiva kertoa ja näyttää videolla toisille – vaikkapa tulevalle eskarille tai
ekaluokkalaiselle, isovanhemmille, uutta harrastusta etsivälle tai toisille lapsiryhmille.

Toiminnallista ideointia
Lapset voivat valokuvata sellaisia tilanteita, tekemisiä, ihmisiä ja paikkoja, joita olisi
kiva esitellä toisille. Kuvien avulla on helppo suunnitella videojutun sisältöä ja rakennetta. Lapset voivat myös haastatella videokameran kanssa toisiaan kivoista ja tärkeistä
jutuista päiväkodissa, koulussa tai kerhossa. Haastatteluista saa mukavia kokemuksia
sekä kameran edessä että takana olemisesta ja omasta esiintymisestä videolla.

Vinkki! Jos lapset haluavat, videotarinassa voi käyttää apuna pehmolelua, maskottia

tai muuta helposti liikuteltavaa lelua tai esinettä. Hahmo seikkailee lasten mukana
päiväkodissa, koulussa tai kerhossa ja auttaa kertomaan katsojille, mitä kaikkea siellä
tapahtuu. Asioiden kertominen hahmon kautta rohkaisee myös sellaisia lapsia, jotka
eivät halua itse esiintyä kameran edessä.
Esimerkki 1. Harjulaakson päiväkodissa lapset halusivat Meidän juttu -videoillaan
esitellä, mitä kaikkea kuuluu eskarin päivään. Lapset olivat edellisellä viikolla askarrelleet paperimassasta ja höyhenistä pöllöjä, jotka he nyt halusivat mukaan omiin videoihinsa kertomaan eskarielämästä.
Esimerkki 2. Alaviidan musiikkikoululaiset halusivat kertoa videoillaan muskarista. Videoiden päähahmoksi he valitsivat värikkään, kudotun Muskarimadon, joka laulaa ja tanssii
yhdessä lasten kanssa sekä kokeilee erilaisia soittimia, kuten rumpua, triangelia tai kitaraa.

Huom! Jos video sisältää musiikkia, ohjaajan tulee selvittää erikseen musiikin tallennusluvat osoitteessa www.teosto.fi tai esimerkiksi ohjeesta Musiikki kunnan toiminnassa.

Ideoista suunnitelmiksi
Kun lapset ovat keksineet sopivia jutun aiheita, mietitään tarkemmin, mitä niistä voisi
videolla kertoa. Ensin kootaan yhteen tapahtumia tai asioita, joita aiheeseen liittyy.
Lapset valitsevat niistä muutaman mieluisimman kuvattavaksi. Mietitään vielä, missä
järjestyksessä ne olisi hyvä kuvata.
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Ennen kuvausta lapset päättävät ryhmässä
• missä video kuvataan
• mitä videossa tapahtuu ja missä järjestyksessä
• kuka kuvaa ja kuka esiintyy kameralle
• mitä esiintyjät tekevät tai puhuvat videolla
Pienimpien lasten kanssa videot kuvataan heti suunnittelun jälkeen, kun ideat ovat vielä
hyvin muistissa. Isompien kanssa voidaan harjoitella ideoiden kirjaamista lyhyeksi käsikirjoitukseksi.
Esimerkki 3. Riitolan päiväkodin 4-5 -vuotiaat halusivat kertoa videojutuissa lempileikeistään. Yksi pienryhmistä päätti esitellä leikkiä, jossa he olivat rakentaneet erilaisista
materiaaleista hienon majan laulusaliin. Ryhmän jäsenet suunnittelivat videon toteutuksen: Maija kuvaa videokameralla, Timo ja Marie leikkivät aluksi majassa ja kertovat
sitten, mistä maja on tehty, miten siellä voi leikkiä ja mikä siinä leikissä on hienointa.

Suunnitelmista
kuvakäsikirjoitus
Isommat lapset tai kokeneemmat
kuvausryhmät
voivat ideoida videojuttuun
kuvattavaksi
useamman
tapahtuman, joille mietitään
tarinassa sopiva järjestys.
Mitkä tapahtumista sopivat
videon alkuun, keskikohtaan
ja loppuun?
Videojutun tapahtumat piirretään kuvina paperille siinä
järjestyksessä, jossa ne halutaan kuvata. Näin syntyy
kuvakäsikirjoitus, josta olisi
hyvä näkyä tapahtumien
paikka, keitä tilanteessa on ja mitä tapahtuu. Kuvakäsikirjoituksen voi rakentaa myös
aiemmin otetuista digikuvista, mikäli lapset ovat kuvanneet suunnitelmiaan kameralla.

Vinkki!

• Videolle saa helposti alku- tai lopputekstit. Lapset voivat aikuisen avulla kirjoittaa
sovitut tekstit ja nimensä esimerkiksi A3-kokoiselle paperille, jota näytetään kameralle kuvauksen alussa tai lopussa.
• Jos lapset ovat tehneet kuvakäsikirjoituksen, he voivat ottaa toisistaan harjoitusvideoita kuvakäsikirjoitusten esittelystä. Käsikirjoituksen tekijä kertoo, mitä käsikirjoituksessa tapahtuukaan? Videoilta on helppo palauttaa suunnitelma mieleen, jos
videointihetkien välille jää päivien taukoja.
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Tarinoista kuviksi
Kun videon tapahtumista on sovittu, ryhdytään kuvaamaan.
Helpoimmalla päästään kuvaamalla videot yhdellä otolla, eli niin, että nauhoitusta ei lopeteta ennen kuin kaikki tapahtumat on kuvattu. Monissa videointiin sopivissa laitteissa on
tauotusnappi (’pause’), jota kannattaa käyttää, mikäli videoinnin haluaa keskeyttää mutta ei
katkaista. Jos nauhoitus välillä katkaistaan, mutta lopputulos halutaan yhtenäiseksi, tarvitaan eri videoklippien yhteen liittämiseen editointiohjelmaa. Vinkkejä helppoon editointiin
löydät oppaan lopusta. Asiasta ei kuitenkaan kannata hermoilla: jos kuvaus on vahingossa
keskeytynyt, video voidaan katsoa myös kahdessa osassa.

Muistettavaa:
Roolit – Kuka kuvaa, kuka kertoo ja
kuka esiintyy tai pitelee hahmoa?
Kun rooleja vaihdellaan, kaikki
saavat kokeilla kuvaamista, kertomista ja esiintymistä. Kuvissa
ei kuitenkaan ole pakko olla, ja
on tärkeä oppia kunnioittamaan
niiden toiveita, jotka eivät halua
esiintyä kameralle.
Käsikirjoitus – Mitä tarinassa
tapahtuukaan ja missä järjestyksessä kuvataan? Ryhmän kesken
on vielä hyvä kerrata, mitä suunniteltiin. Jos ryhmä on tehnyt kuvakäsikirjoituksen, sitä on helppo käyttää ohjeena kuvaustilanteessa.
Harjoitus – Videojutun onnistuminen ei ole kerrasta kiinni. Tarinan tapahtumia ja kuvaamista voidaan harjoitella kuvauspaikoilla ilman kameraa ja kameran kanssa. Kuvausharjoituksilla löydetään lasten mielestä paras toteutustapa sekä voidaan vaihdella ryhmän
kesken eri rooleja.
Hiljaisuus, kuvaus, olkaa hyvä! – Kuvaaminen ryhmässä sujuu paremmin, kun kuvaaja
ohjaa tilannetta ohjaavilla käskyillä ja eleillä. Hiljaisuus-käskystä kaikki tietävät, että
kuvaus alkaa ja pitää olla hiljaa. Sitten kuvaaja voi sanoa ”olkaa hyvä” tai näyttää kädellä
merkin, että hän laittaa nauhoituksen päälle. Kun koko tarina on kuvattu, kuvaaja lopettaa
nauhoituksen ja sanoo ”kiitos”, jotta kaikki tietävät kuvauksen loppuneen.

Vinkki! Kuvaamisessa voi käyttää apuna jalustaa tai kameran voi tukea pöytää tai

tuolin selkänojaa vasten, jos videokuvasta haluaa vakaampaa. On myös hyvä muistuttaa
videolla esiintyviä puhumaan kameran suuntaan, jotta kameran mikrofoni saa tallennettua äänen hyvin, etenkin ulkona ja tuulisissa olosuhteissa.
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Videoiden siirtäminen ja editointi
Videonauhoitukset on syytä siirtää kameralaitteilta talteen tietokoneelle tai pilvipalveluun, etteivät ne vahingossa häviä uusien kuvauskokeilujen yhteydessä. Siirron tietokoneelle voi tehdä helpoimmin kytkemällä laitteen usb-johdolla tietokoneeseen tai liittämällä kameran muistikortin kortinlukijan avulla tietokoneeseen.
Jos lapset ovat kuvanneet videoita useammalla otoksella eli lopettamalla ja käynnistämällä nauhoituksen kuvausten aikana, yhtenäisenä lopputuloksen saa editointiohjelman avulla. Tavallisimmat ilmaisohjelmat on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja
niihin on saatavilla suomenkieliset ohjeet.
Helppoja ilmaisia editointiohjelmia ovat esimerkiksi Windowsin Movie Maker (Elokuvatyökalu) sekä Applen iMovie Mac-koneille. Ohjevideoita editointiin löydät suomeksi
sekä Movie Makeria varten että iMovien käyttöön. Linux-käyttöjärjestelmälle maksuttomasti on saataville esimerkiksi Openshot.

Meidän jutut esiin!
Itse kuvattujen juttujen katseleminen on tärkeä osa
kuvaamista. Videoita katsotaan yhdessä heti kuvaamisen jälkeen kameralaitteen näytöltä. Yhdessä
tehdyistä videoista järjestetään myös ’maailman
ensi-ilta’, jossa niitä katsotaan yhdessä suuremmalta
näytöltä, esimerkiksi kytkemällä kamera televisioon
tai videotykkiin tai näyttämällä videoita tietokoneen ja
videotykin kautta. Lasten tuottamia videoita ei arvostella, mutta videoista ja niiden tekemisestä keskustellaan vielä yhteisen katselmuksen jälkeen.
Pohdintavinkkejä loppukeskusteluun
• Millaista videoiden tekeminen oli? Mikä oli hauskinta, helpointa, vaikeinta…?
• Miltä oman ryhmän video näytti? Entä kavereiden
videot? Mikä videoissa oli parasta?
• Onko jotain, mitä haluaisit valmiista videoista
muuttaa tai tehdä seuraavalla kerralla eri tavalla?
• Mitä opit kuvaamisesta ja videotarinoiden tekemisestä?
• Kenelle haluaisit näyttää videoita? Keitä niiden katsominen voisi kiinnostaa? Kenelle
niistä voisi olla hyötyä?

Vinkki! Videoiden ensi-illasta voidaan suunnitella lasten kanssa juhlava tapahtuma, johon

kutsutaan myös muita lapsiryhmiä tai huoltajia mukaan. Näin jutusta tulee tuttu esimerkiksi koulun tai eskarin alkua pohtiville toisille lapsille ja harrastusryhmien uusille tulokkaille.
Videoesitysten lisäksi tapahtumassa voi olla muuta ohjelmaa sekä tarjottavaa vieraille.
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Eikä siinä vielä kaikki - vinkkejä videoinnin hyödyntämiseen
eheytetyssä pedagogiikassa
Monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknisiä taitoja videoiden keinoin
Vuonna 2014 vahvistetuissa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa uusia laajaalaisia osaamisalueita ovat medialukutaidon sisältävä monilukutaito sekä tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen. Videokerronnan keinoin näitä osaamisalueita harjoitellaan yhtä aikaa, sillä tämän toimintamallin toteutuksen myötä opitaan erityisesti viestien välittämistä suullisessa, kuvallisessa ja audiovisuaalisessa muodossa sekä teknisiä
perustaitoja. Näin luodaan perusteita laajalle tekstikäsitykselle ja monipuoliselle luku- ja
kirjoitustaidolle.
Toimintamalli vahvistaa kuitenkin lisäksi mm. kuvallisen ilmaisun kehittymistä sekä
kaikkia opetussuunnitelmien laaja-alaisia osaamistavoitteita. Ajattelu ja oppiminen
kehittyvät toiminnan yhteisen dokumentoinnin ja arvioinnin keinoin, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu puolestaan vahvistuvat paitsi omaan kertomiseen, myös
toisten lasten tärkeisiin juttuihin keskittymällä. Osallistumista ja vaikuttamista sekä
työelämätaitoja ja yrittäjyyttä vahvistavia kokemuksia saadaan yhteisen suunnittelun,
tekemisen ja oman äänen esille tuomisen keinoin ja arkisen teknologian käyttötaidot ja
muita kunnioittavan kuvaamisen periaatteet taas tukevat itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot -osaamisalueen tavoitteita.

Jatkoa seuraa
Itse tehtyjä videoita ei kannata jättää ensikatselun jälkeen koneen uumeniin unohduksiin, sillä ne ovat loistavaa ja itse tehtynä hyvin motivoivaa materiaalia muuhunkin oppimiseen. Tässä muutama vinkki alkuun pääsemiseksi:
• Kuvallisen ilmaisun kehittyminen, kiinnitetään huomiota esimerkiksi väreihin,
muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättämiin tunteisiin.
Millaisia ajatuksia herättivät harjoitusvideot, joissa kuvattava lapsi esitti erilaisia
tunnetiloja? Mikä näyttää videoiden perusteella olevan meidän ryhmäläisten suosituin vaatteiden väri? Entä miltä toisten lasten ryhmän tilat näyttävät videon perusteella – olisiko siellä jotain kivaa koristeluideaa meidän luokkaamme?
• Äidinkielen taitojen kehittymiseksi, lapsia ohjataan kertomaan ja keskustelemaan
sekä eläytymään, ymmärtämään ja muistamaan kuulemaansa. Kuinka monta
P-kirjaimella alkavaa asiaa löydämme pysäytetystä kuvasta? Millaisen jatkokertomuksen voisimme videolle kehittää? Entä jos olisi nurinperinpäivä, jolloin kaikki olisi
aivan päinvastoin kuin videolla omasta jutustasi kerroit?
• Matemaattisia taitoja kehitetään toiminnallisesti, leikkien ja eri aisteja käyttäen
erilaisissa oppimisympäristöissä. Kuinka monta lasta videoilla nähtiin yhteensä?
Löydätkö videoilta numeroita? Laske ne yhteen! Laita silmät kiinni ja koeta arvata
puheen perusteella, kuinka monta eri lasta yhdellä videolla puhuu. Kuinka monta
tuttua leluhahmoa löysit videolta?
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MEIDÄN JUTUSTA TUTTU – OPAS VIDEOIDEN TUOTTAMISEEN

Lisää materiaalia aiheesta
Mediakasvatuskeskus Metkan Metkan monipuolisia materiaaleja videoiden tekemiseen:
mediametka.fi/opetusmateriaalit/
Videopensseli-menetelmä esi- ja alkuopetukseen:
www.kulttuurivalve.fi/tiedostot/Elokuvakoulu/PDF/videopensseli_071209.pdf
Taikalamppu-menetelmä elokuvien tekemiseen lasten kanssa:
www.taikalamppu.fi/images/taikalamppu/oulu/taikalamppumenetelmaopas.pdf
4H:n Me mediassa -oppaassa käsitellään videoita lyhytelokuvien muodossa:
www.4h.fi/wp-content/uploads/2014/10/Me-mediassa-verkkoversio.pdf
YLE:n Mediakompassi-materiaalia pienille lapsille
yle.fi/vintti/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/0-3-luokkalaiset/videot.htm
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LIITE:
LUPAMALLI, JOTA VOI MUOKATA
OMAN RYHMÄN TOIMINTAAN SOPIVAKSI
KUVAUS- JA JULKAISULUPA
Hyvä huoltaja,
Lapsen nimi ______________________________________________________
Päiväkoti/koulu/harrasteryhmä _______________________________________
Lapsesi ryhmässä tutustutaan Meidän jutusta tuttu -toimintamallin mukaisesti
videokuvaamiseen sekä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten kanssa videoita.
Videoissa lapset kertovat itsellensä tutuista ja tärkeistä jutuista päiväkodissa/
koulussa/harrastustoiminnassa. Lopuksi videoita katsellaan ryhmässä lasten kanssa.
Video voidaan myös antaa ryhmäläisille muistoksi omaan käyttöön.
1.Saako lapseni esiintyä ja näkyä Meidän jutusta tuttu -videolla, jota esitetään ja
katsotaan omassa ryhmässä?
Kyllä __
Ei
__
2. Saako videota esittää päiväkodin/koulun/harrastusryhmän toiminnan
esittelytilaisuuksissa esim. vanhempainilloissa, tutustumispäivissä tai
harrastustoiminnan esittelytilaisuuksissa? [VALITSE NÄISTÄ OMAAN TOIMINTAAN
SOPIVA VAIHTOEHTO]
Kyllä __
Ei
__
3. Saako lasten tekemän videon, jolla lapseni esiintyy tai näkyy julkaista päiväkodin/
koulun/harrastustoiminnan verkkosivuilla?
Kyllä __
Ei
__
____/ ____2015
Huoltajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset
________________________________________________________________

