
Pelit varhaiskasvatuksessa Mediakasvatusseura 2018
Mediakasvatusseuran kokoamasta pelikoosteesta löytyy perustietoa peleistä ja 
pelillistämisestä, pienten lasten median käytöstä sekä valikoima maksuttomia 
kotimaisia digitaalisia oppimispelejä, joita voi hyödyntää osana 
varhaiskasvatusta. Linkki materiaaliin.

Lastenneuvolakäsikirja - mediakasvatusmateriaalit Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos
Lastenneuvolakäsikirja on THL:n sivusto, joka on tarkoitettu lastenneuvola-
työtä tekeville ammattilaisille sekä vanhemmille. Se sisältää asiamukaista
tietoa median merkityksestä lasten kasvussa ja kehityksessä sekä helpottaa
avaamaan keskustelua median käytöstä perheissä neuvolahenkilökunnan,
vanhempien ja lasten välillä. Kokonaisuus jakaantuu kahdeksaan osaan, joissa
jokaisessa käydään läpi lapsen suhdetta mediaan ikäkausien mukaan. 
Päivitys: materiaalia ei ole enää saatavilla verkossa.

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi Helsingin yliopiston Playful
Learning Centre 2015
Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi -teoksessa käsitellään mobiilioppimista ja
pienten lasten omaehtoista mediatuottamista. Julkaisun taustalla on vuosina
2014-2015 toteutettu koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on ollut kehittää,
jakaa ja levittää varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen liittyvää
mobiilioppimisen pedagogiikkaa leikin, innostamisen ja jakamisen kulttuurin
näkökulmasta. Linkki materiaaliin.

Elokuvakasvatuksen oppimateriaalit verkossa Koulukino ry
Koulukino tuottaa teatterilevitykseen tulevista elokuvista maksuttomia oppi-
materiaaleja varhaiskasvatustyön tueksi. Hakutoiminnon avulla materiaali-
pankista voi etsiä esimerkiksi alkuopetukseen tai esikouluun suunnattuja elo-
kuvia ja niihin liittyviä tehtäviä. Sivustolta löytyy myös mm. teemapaketteja eri
ilmiöistä tai aiheista. Linkki materiaaliin.

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa- 
sivustolta löytyy tietoa ja vinkkejä pienten lasten mediankäyttöön ja 
mediakasvatukseen liittyen. Sivustolle on koottu mm. mediatehtäviä ja 
-työkaluja varhaiskasvatukseen, puheeksi ottamisen tapoja vanhempien kanssa 
sekä tietoa perheiden sujuvaan media-arkeen. Linkki materiaaliin.
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Sävyisästi yhdessä -materiaali Mannerheimin Lastensuojeluliitto &
Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirasto 2016
Sävyisästi yhdessä -materiaali sisältää viisi tehtäväkorttia vuorovaikutuksen ja
mediailmaisun monien muotojen toiminnalliseen tutkimiseen yhdessä.
Toimintaideoiden toteuttaminen ei edellytä digivälineitä, mutta materiaali
tarjoaa vinkkejä olemassa olevien mediavälineiden hyödyntämiseen uusien
opetussuunnitelmien mukaisesti. Linkki materiaaliin.

Miltä tuntuu? Taide tunnekasvatuksen tukena AV-arkki 2017 
Mediataide kasvattaa! -oppimateriaalisarjan viides osa Miltä tuntuu?
-oppimateriaali tarjoaa kattauksen suomalaisten mediataiteilijoiden teoksia
yhdessä tehtäväpankin ja asiantuntija-artikkelien kanssa tunnekasvatuksen
tueksi. Materiaali on kehitetty erityisesti varhaiskasvatukseen, mutta soveltuu
myös perusopetukseen. Linkki materiaaliin.

Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa Mediakasvatusseura;
toim. Emmi Huhtanen 2016
Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa on tiivistelmä viime vuosien
tutkimustiedosta 0–12-vuotiaiden lasten median käytön tavoista ja moni-
muotoisesta mediakulttuurista. Julkaisu on koostettu yhteistyössä media-
kasvatuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Linkki materiaaliin.

Mediakasvatustietoisuuden jäsentäminen 
varhaiskasvatuksessa Saara Salomaa 2016

Saara Salomaa käsittelee Journal of Early Childhood Education Research
-lehden artikkelissa mediakasvatusta uusien varhaiskasvatussuunnitelmien
perusteiden tavoitteiden näkökulmasta. Artikkelissa esitellään Sirkka Hirs-
järven kasvatustietoisuus-mallia täydentävä mediakasvatustietoisuuden malli
institutionaaliseen varhaiskasvatukseen. Linkki materiaaliin.

Solmukohtia – näkökulmia lasten mediakulttuurien
tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen Nuorisoasiain 
neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto; toim. Heta Mulari 2016
Lasten mediakulttuurit -tutkimushankkeen tulokset tiivistävä tutkimusraportti,
jossa tarkastellaan uusia lasten mediakulttuurien tutkimuksen laadullisia
menetelmiä. Niiden avulla voidaan tuottaa tietoa yhdessä lasten kanssa sen

sijaan, että lasten median käytön tavoista kysyttäisiin
ainoastaan aikuisilta. Tutkimus koostuu käytännön
lapsilähtöistä mediakasvatusta pohdiskelevista näkö-
kulmateksteistä ja tutkimusartikkeleista. Linkki 
materiaaliin.
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https://mediakasvatus.fi/materiaali/pelikasvatus-osa-2-pelit-varhaiskasvatuksessa/
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154779/Mobiilioppiminen_ja_leikkiva_lapsi.pdf?sequence=1
http://koulukino.fi/index.php?id=19&tag_id=4&title=Esikoulu
https://www.mll.fi/ammattilaisille/varhaiskasvattajille/mediakasvatus-varhaiskasvatuksessa/
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/06165756/S%C3%A4vyis%C3%A4sti-yhdess%C3%A4.pdf
http://mediataidekasvattaa.fi/wp-content/uploads/2017/01/av-arkki_milta_tuntuu_web.pdf
http://www.mediakasvatus.fi/lasten-mediamaailma-pahkinankuoressa
http://jecer.org/fi/mediakasvatustietoisuuden-jasentaminen-varhaiskasvatuksessa/
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/solmukohtia.pdf
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