Kielellisten taitojen ja oppimisen tukeminen
vuorovaikutuksessa
Esimerkki: Lintujen tarkkailua
Osallistujat: lastentarhanopettaja ja 6 lasta (Suomi)
Lasten ikä: 2v 6kk – 4v
Lähde: EU CARE-hanke, http://ecec-care.org/
Kuvat: Olavi Mehtäläinen

Lastentarhanopettaja ja lapset ulkoilevat päiväkodin
takapihalla olevassa metsässä. Lapset huomaavat,
että lintu laulaa puun oksalla. Opettaja ja lapset
keskustelevat ulkoilun aikana eri linnuista ja
linnunpöntöstä. Noin viisi lasta on läsnä keskustelun
aikana opettajan lähellä. Vaikka lastentarhanopettaja
puhuu enemmän kuin lapset, lapset osallistuvat
keskusteluun aktiivisesti ja heidän kommenttinsa ja
aloitteensa otetaan huomioon, ne myös suuntaavat
keskustelun kulkua.

Opettaja: Kuunnelkaa, mikä se ääni on?
Joni: Lintu laulaa!
Opettaja: Niin, tsirp tsirp tsirp

Tiina: Tuolla
Matti: ( ) missä?
Opettaja: Mitä? Häh! ((nauraen)) No kuunnellaan. Shh.
Kuuntelepa Tiina sääkin kuuntele. Nyt se tsirp tsirp nyt ei
enää kuulu sitä ääntä.
Laura: Tuolla!
Opettaja: Nii, kuuluu erilaista: tii tii tii ((matkii talitiaisen
ääntä)). Se lähti se yks semmonen sirittäjä tais lähtee käyno nyt se tuli takas!

Matti: Missä se on?
Opettaja: En tiiä missä ne oikein on kun- kyllä ne tuolla
jossakin korkeella puussa ne on mutta kyllä ne on niin
hyvin (piiloutunu). Tuossa on harakka se ei kyllä- mites
harakka sanoo?

Matti: hark hark ((matkii harakan ääntä))
Opettaja: Niin, kraak kraak

Joni: hark hark ((matkii harakan ääntä))
Opettaja: Niin, kyllä tiesit. Se ei sano ihan titityy tai tiu
tiu ((matkii talitiaisen laulua))
Arno: Talitintti!
Opettaja: Joo, se on talitintti varmaan se. Se keltanen.

Tiina: Tuolta se kuuluu!
Arno: Mummolassa on semmonen
Opettaja: Onko? Onko mummolassa talitintti? Ootko
nähny?

Matti: ( ) oo taitiitti ((epäselvä ilmaus))
Opettaja: Ootko? Ootko nähny monta, ihan talvellakin?
Onko teillä kotona näkyny talitinttejä?
Matti: Ei, ei ole. Hark hark ((matkii harakkaa)) ---

Kaisla: Siellä?
Opettaja: No? Joo, mikäs se on? Tiiätsää mikä se on?
C [auto

Opettaja: No autoja on tuolla mekanian pihassa,
mutta toi mitä Kaisla näytti tuossa niin se on, tota, se
on linnunpönttö, sitä sanotaan. Se on linnunpönttö.
Laura: (meillä on kotona) linnunpönttö ((epäselvä
ilmaus, hassuttelevalla äänellä))
Opettaja: Ai mikä on? ((naurahtaen)).

Laura: (

) linnunpönttö.

Opettaja: Onko ((nauraen))? Voi, minkälainen
linnunpönttö se on? Minkälainen linnunpönttö? Onko
se samanlainen kun tässä päiväkodin takametsässä?
Onko Laura?

Laura: Joo
Opettaja: Joo. Tuo taitaa kuule olla niin, tää on ehkä
tyhjillään, mää luulen että täällä ei kukaan asusta.
((kuuntelee linnunpönttöä)). Ei siellä ehkä asu
kukaan.
Joni: Ei sitä tiiä.
Opettaja: Ei sitä tiiä. Mää vähän…
Matti: Tuolla asuu

Kaisla: Se on linnunpesä
Opettaja: Nii, linnunpönttö
Joni: Auto ja linnunpönttö
Opettaja: Täällä niinkö?
Matti: Joo
Opettaja: Mää vähän luulen ku täällä on kato lapsia niin
paljon niin – Nii?
Tiina: Kato? Tuolla se on ((Puhuu Fionalle)).
Opettaja: Nii, Fionalle sää näytät. Tuolla on kato tuo
linnunpönttö. Linnunpönttö.
Tiina: Linnunpönttössä on tuolla koloja
Opettaja: Siellä on semmonen kolo mistä mahtuu mutta mahtuukos harakka tuosta kolosta?
Tiina: Mm… joo
Opettaja: Mahtuuko?
Tiina: Ei

Opettaja: Mitä mieltä oot Arno?
Arno: Ei

Opettaja: Ei, ei se kyllä ehkä mahu. Niin, pienemmät
linnut menee. Eikö? Pienemmät linnut menee kun ne
mahtuu sinne paremmin ja sitten isommat linnut - isot
linnut pesii sitten jossakin muualla. Niillä on isot pesät.
((Opettaja liikkuu kauemmas lapsista ja pyyhkii
muutaman lapsen nenät. Sitten lapset kutsuvat
opettajaa uudestaan))
Tiina: (Se on) pönttö!
Opettaja: Mikä pönttö?
Tiina: Tuo!
Opettaja: Se on linnunpönttö, ihan totta.
Arno: Arnon pönttö!
Opettaja: Arnon pönttö ((nauraa))? No pitäis kyllä olla
pikkusen isompi, jos se on Arnon pönttö. Asuisiks sää
tommosessa paikassa?
Arno: En
Opettaja: Ei. Mhh. Se on linnun pönttö.
Tiina: Opettaja! Kuuntele lintun laulua
Opettaja: Niin, nyt kun on ihan hiljaa ja kuuntelee…
Tiina: Kuuntele Opettaja, kuuntele!
Opettaja: Minä kuulen.

