
Aapin päiväkodin lasten tuottama lehti mediataitoviikolla keväällä 2022

AAPIN SANOMAT



MISTÄ ON KYSYMYS AAPIN
SANOMISSA?
Tänä vuonna mediataitoviikko viettää kymmenettä
juhlavuottaan. Mediataitoviikko on mediakasvatuksen
teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää mediataitoja
sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen. Mediataidot
ovat nykypäivän yhteiskunnassa kansalaistaitoja ja
mediakasvatuksen tavoitteena on lisätä lasten
mediaosaamista. 

Mediakasvatus tukee lapsen kasvua, osallisuutta ja
toimijuutta maailmassa. Mediataitoja ovat muun muassa
mediantuottaminen, mediasisältöjen tulkinta,
tiedonhauntaidot sekä kriittisyys median tuottamaan
informaatiota kohtaan. 

Aapin päiväkodillakin lähdettiin innolla työstämään yhteistä
mediaviikon lehteä, Aapin sanomia, jota juuri luet. Aiheina
lehdessä on mm. ystävyys, hiihtokisat, ruoka-arvostelut ja
värit.

Keräsimme lasten ajatuksia mediasta ja median kulutukseen
liittyen. Media käsitteenä oli lapsille vielä uusi ihmetyksen
aihe. Kun avasimme hieman, mitä media pitää sisällään,
ajatuksia alkoi virrata. Minkä takia siis mediaa
käytetäänkään?



ETTÄ TIETÄIS, MITÄ MAAILMASSA
ON TAPAHTUNUT. 
VILHO 5V.
KOSKA SIELLÄ ON KAIKKEA
UUTTA, UUSI ASIA. MUN ISKÄ ON
KERTONUT, ETTÄ VAASAN
HUVIPUISTO ON TEHTY
GRAFFITTILANDIAKSI. TIEDÄN SEN
ETUKÄTEEN.
VÄINÖ 5V.
ETTÄ JOS ON TAPAHTUNUT
JOTAIN TÄRKEÄÄ. 
JONNA 6V.
MUN ÄITI KATTOO UUTISIA.
ENNI 3V.
MUN ISÄ KATTOO LAULUJA
TELKKARISTA, KOSKA SE SYÖ
POPCORNIA.
VENLA 3V.
Oppimisrikkaita ja rentouttavia hetkiä median parissa!







JANNEN TUVAN
MIELIPIDEPALSTA

Mitä mieltä olet?  

Päiväkodista?

-Päiväkodissa on se kivaa että
saa ne keksii meille kaikkia
juttuja ja askarteluja.

(Gunilla ja Julius)

- On kivaa poimia äitille
vaikka kukkia kesällä

päiväkodissa. (Elenie ja Viena)

Päivälevosta?

- Päivälepo on kivvaa ku saa
nukkua rauhassa. Joskus joku

huutaa nii voi vähän
ärsyttää. Aina aikuset

sannoo sillee nätisti että
pitää rauhoittua, aikuset ei

huuda. (Elenie ja Viena)

- Nukkari on hyvvää, koska
mää tahon nukkua joskus ja

herrään aika aikasten
aamulla. Ja en pääse aikasin

kotia nukkuu ku Emppu
huutaa

Leikistä?

Leikkiminen on kivvaa kaverin
kanssa ja pyydetään aina

lissää kavereita siihen leikkiin.
Välillä kaverin kanssa mennee
leikki vähän tyhmäksi ja sit

meidät erotettaan eri
leikkeihin. (Usva ja Elias)

vaa et haluaa kattoa
ryhmähauta. (Julius ja

Gunilla)

Aikuisten kahvitauosta?

- Aikuisten kahvitauko on
tylsää ku ei sillon voi leikkiä
sen aikuisen kanssa. (Saku)

- Ku aikuiset menee
kahvitauolle pitää mennä

toisen aikuisen syliin istumaan
ja se toinen lukee kirjaa.

(Venla ja Aatu)



Mitä muuta sanottavaa on?

Aikusilla on kaapissa karkkia ja sit niillä on kahvipäivä kun me
nukutaan ja ne saa karkkia ja se on epäreilua. Mut me

saadaan popparia kun katotaan leffaa tai on halloween ja jos
on naamiaiset. Musta se on kivaa ku kotona saa karkkia.

(Usva ja Elias)

Me ollaan kohta viskareita ja sit ollaan isoja ja sit saa
tarjottimen ja puhelimen. Eiku koululaisena saa puhelimen ja
se tuntuu hyvältä ja saa papan puhelimen ja siitä saa kattoo
juutuubia. (Venla ja Aatu)



AAPON TUVAN LEMPIRUOKAGALLUP

Kyselevä journalisti (lehden toimittaja) kyseli Aapon tuvan
lapsilta heidän lempiruoistaan. Vastausprosentti oli noin 78%.
Vastauksista kävi ilmi, että pizza ja pasta ovat heidän
lemppareita. Lasten mieleen oli mm. makkarapizza, Lumijoki
Special-pizza ja sienipizza. Pastaa teki mieli myös monella:
makaronilaatikkoa juustokastikkeella, jauhelihaa ja
spagettia sekä nuudelia. Hajaääniä saivat myös kanakastike
ja riisi, nakit sekä pottumuusi. Kotona lapset ovat leiponeet
vanhempiensa kanssa mm. pipareita, pullaa ja sämpylöitä.

KEITTIÖN PIRJON HAASTATTELU

Kiertävät reportterit Miro, Nicholas, Martta, Oscar,
Magnus ja Ninni kävivät kyselemässä keittiön Pirjolta
muutaman kysymyksen: Haastattelussa kävi ilmi, että Pirjo
tulee töihin jo vähän ennen klo 7 aamulla. Hän vaihtaa
työvaatteet päälle, pesee kädet ja aloittaa aamupalan
valmistamisen lapsille. Pirjo on ollut Aapin keittiössä töissä jo
neljä vuotta eli aika monta kertaa hän on meille pöydän
kattanut. Kysyimme myös Pirjon lempiruokaa ja kertoi meille
olevansa kaikkiruokainen. Pizzan päälle Pirjo valitsee
mieluiten sipulia, paprikaa, kinkkua sekä sinihomejuustoa. Hän
kertoi ulkoilevansa kahden koiran Topin ja Nellin kanssa.
Parasta Pirjon mielestä tässä työssä päiväkodin keittiössä on
lapset ja heiltä saadut kiitokset ja hymyt. Ja se on parasta,
kun lapset syövät vatsansa täyteen. 

KIITOS PIRJOLLE HYVÄSTÄ RUOASTA.





RESEPTEJÄ AAPON TUPALAISITTAIN

VISKARIEN YSTÄVÄNPÄIVÄKAKKU

Pohja: jauhoja, kananmuna, maitoa, makeutusainetta,
sokeria, kaakaota

Paistetaan kypsäksi uunissa. Annetaan jäähtyä.

Päälle: mansikoita, vadelmia, valkosuklaata, strösseliä, keksiä,
karkkihirpaleita

Kakun kanssa voi nauttia limukkaa (spriteä, cokista), kahvia
ja mehua.

 MAISTAA KEN USKALTAA.

PERHOSTEN JA LEPPÄKERTTUJEN MAKARONILAATIKKO

Lihapullia/jauhelihaa

spagettia/nuudelia

pähkinää

ruohosipuli

Paistetaan uunissa kypsäksi ja nautitaan maidon ja mehun
kera.

MAISTAA KEN USKALTAA!





Marian tuvan ihanat ja iloiset ystävät

Keskiviikkona 9.2 Marian tuvan lapset keskustelivat
ystävyydestä ja ystävien merkityksestä. ”Minun ystävä on
sellainen, jonka kanssa voi leikkiä ja hän on kiltti” tuumasi
neitokainen, ja jatkoi leikkejänsä. Ihanasti sanottu! Toinen
lapsi sanoi hyvän ystävän olevan sellainen, joka pitää
lupauksensa ja jolle voi kertoa salaisuuksia. Hyvä ystävä on
Marian tuvan lasten mielestä kiva, hauska ja ihana.

Mitä sitten hyvän ystävän kanssa voi tehdä? Marian tuvan
lapset tiesivät kyllä heti vastauksen; yhdessä ystävän kanssa
voi sopia, mitä tehdään. Kaveripurkista voi saada ystävän,
jonka kanssa voi leikkiä mitä vaan, totesi poika. Ihan
itsestään selvää! 

Ystävän kanssa voi leikkiä ulkona, hyppiä trampalla, leikkiä
kotista, kyläillä toisen luona ja käydä hänen synttäreillä.
Eräs tyttö kertoi, että ystävän kanssa voi käydä kahvilassa.
Mikäs sen parempaa.

Ihanaa on myös leikkiä ystävän kanssa legoilla, poneilla ja
maatilalla. Ystävät ovat niin tärkeitä!





EINON TUVAN URHEILU-UUTISET

Einon tuvassa on urheiltu hiihdon ja luistelun parissa. Lapset
ovat myös seurailleet meneillään olevia Olympialaisia. Lumina
4v. ja Minea 3v. kertovat, että ”me käymme hiihtämässä
päiväkodin lähellä olevalla ladulla”. Minean mielestä hiihdossa
on parasta, kun ”joku aikuinen auttaa, jos katuu”.

 Luminan mielestä hiihdossa taas on ”ihan kaikki mukavaa”.
Lumina kertoo kuinka, on oppinut hiihtoa, kun on katsonut
sitä tietokoneelta koko perheen kanssa.

 Lumina on myös katsonut Olympialaisia, ja erityisesti hiihto
ja mäkihyppy ovat kiinnostavia. Minea on innokas hiihtäjä
myös kotona, ja hiihtää ahkerasti takapihalla.

Ruth (3v.), Reino (3v.) ja Venla (3v.) ovat käyneet
luistelemassa Ojanperänkankaan luistelukentällä. Ruth on
omasta mielestään hyvä luistelija eikä osaa kaatua. Venla
taas kertoo, että osaa kaatuakkin ja tykkää jopa
kaatumisesta, koska aikuinen nostaa sitten ylös. Venla osaa
luistella omasta mielestään hyvin. 

Reino kertoo olevansa äkäinen luistelija.  

Myös hiihtäminen on Venlalle, Reinolle ja Ruthille mieleinen
urheilulaji.  
Venla osaa ainakin hiihtää ja onkin käynyt myös äidin ja isän
kanssa hiihtämässä. 

Reino tykkää myös jääkiekosta ja kertoo katsoneensa äidin
ja isän kanssa kotona jääkiekkoa. 





Siimon 4v. on seurannut ahkerasti Olympialaisia, erityisesti
hiihto on mukavaa, kun sitä katselee äidin kanssa. Siimon
kertoo katsovansa lumilautailua, ja onkin itse päässyt
kokeilemaan sitä. Siimon tykkää päiväkodissa enemmän
hiihdosta, koska kokee olevansa siinä vielä parempi kuin
luistelussa.

Olivia 3v. kertoo, että talviurheilussa parasta on
ehdottomasti lumilautailu, koska ”isi on siinä niin taitava!”.
Olivia tykkää päiväkodissa luistelusta, mutta kertoo välillä
kaatuvansa, ”mutta se ei haittaa, kun välillä pitää nousta
ylös”. Enni 3v. (kuvassa) on käynyt luistelemassa Einon tuvan
kanssa elämänsä ensimmäisen kerran nyt tammikuussa. Omien
sanojensa mukaa Enni tykkää luistelusta tosi paljon, ja
kaatuminen vain naurattaa”. 

Einon tuvan aikuiset ovat myös innokkaita talviurheilijoita.

Anne ja Krista tykkäävät erityisesti hiihdellä
liukulumikengillä, ja Vuokolta onnistuu niin perinteinen kuin
vaapaahiihto. 

Annika on innokas laskettelija.





AURORAN TUVAN LEIKKEJÄ

1. Kuva Einon tuvassa
kauppaleikkejä, 2. Kuva
Lumihommia, voi tätä onnia!
3. Kuva Hassuttelua ja
höpöttelyä leikkien lomassa.
4. Kuva Vauva se tykkää
kylpeä ja kylvettäjä saa olla
ylpeä! 5. Kuva Kyllä sää vielä
periksi annat ja mut sylissä
kannat! 6. Kuva Jos metsään
haluat mennä nyt, niin
takuulla yllätyt! 7. Kuva
Välillä kokkaillaan ruokaa,
ettei vatsamme huokaa





KATRIN TUVAN LEVYRAATI

Katrintuvassa levyraadin tiimoilta tanssijalkoja vipatti ja
meno oli sen mukaista. 

Lauloimme, tanssimme ja kuuntelimme seuraavia kappaleita:
Robotti Ruttunen, Tanssi niinkuin kakkiainen, Räyh,
Polkupyörä, Käy Muumilaaksoon sekä Miltä tuntuu Nallesta.









AAPIN PÄIVÄKOTI  
MEDIATAITOVIIKKO

2022 
Einon tupa 
Iikan tupa 

Auroran tupa 
Katrin tupa 
Aapon tupa 
Jannen tupa 
Oskarin tupa 
Marian tupa

Tämä lehtinen on tehty Lasten lehtikoneella. 
lastenlehtikone.fi


