
Julia, 6, näpäyttää Pikku Myyn kuvaa tabletin ruudulla. 
Se on hänen hahmonsa pelissä. Sitten hän valitsee pelin, 
jota haluaa pelata. Näppärästi hän yhdistelee kuule-
mansa englanninkieliset sanat oikeisiin kuviin. Julia on 
pelannut digitaalista Muumi-oppimispeliä vasta pari 
kuukautta, mutta osaa jo vaikka kuinka paljon sanoja.
”Apple”, ”cake”, ”horse”, hän luettelee.

Julia kertoo, että peli oli helppo oppia ja että hänestä 
on kiva pelata sitä. Hänen äitinsä Noora Hyytinen on 
huomannut Julian kielitaidon karttumisen.

”Julia kertoo aina kotonakin, mitä kaikkia uusia 
sanoja hän on oppinut. Heti kun kuulin tällaisesta 
mahdollisuudesta oppia englantia, halusin ehdottomasti 
Julian mukaan. Mitä aiemmin lapsi tutustuu kieleen, 
sitä helpompi hänen on sitä oppia myöhemmin. Julia on 
iässä, jossa hän oikein imee tietoa itseensä.”

Pian Julia jo oppii englanniksi kokonaisia lauseita – 
siinä tahdissa kuin hän itse haluaa edetä. 

Kielitaito karttuu leikkien
Anne Kuvaja, Tenava-Satumetsän päiväkodin vastaava las-
tentarhanopettaja, kiinnostui Moomin Language Schoo-
lista, digitaalisesta kielikylvystä, koska se vaikutti solahta-
van vaivattomasti päiväkodin varhaiskasvatukseen.
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Päiväkoti Tenava-Satumetsä Muuramessa 
otti varhaiskasvatusohjelmaansa digitaali-
sen englannin kielikylvyn.

Leikiten englantia

”Tenava päiväkodeissa toimitaan pienryhmissä. Se 
antaa hyvät mahdollisuudet kielen opettamiseen ja 
oppimiseen. Koska lapselle paras tapa oppia uutta kieltä 
on leikin kautta, tabletin Muumi-peli on siihen hyvä 
väline. Muumit kutsuvat ja motivoivat lasta oppimaan. 
Muumi-hahmo auttaa aina alkuun.” 

Digitaalinen kielikylpy koostuu digitaalisesta oppi-
mispelistä ja päiväkodin oman kasvattajan pitämästä 
Muumi-leikkihetkestä, joita järjestetään viikottain. 
Lapset pelaavat peliä päivän aikana korkeintaan kymme-
nen minuuttia. Se on Juliankin mielestä juuri sopiva aika, 
sitten kutsuvat jo muut leikit. 

”Moomin Language School on hyvin yksinkertainen 
työväline meille. Lapsi oppii käyttämään oppimispeliä 
itsenäisesti hyvin nopeasti. Totta kai aikuinen on koko 
ajan siinä lähellä. Vaikka uusi peli aukeaa, lapsi oppii nope-
asti periatteen, jolla siitä jatketaan. Peli on niin loppuun 
saakka mietitty, että se auttaa lasta oivaltamaan itse.”

Pelaamiseen ei ole päiväkodissa varattu mitään 
tiettyä ajankohtaa, vaan sitten kun näyttää siltä, että 
lapselta on leikki loppumassa tai on muuten aikaa, voi-
daan ottaa peli esiin. Kielikylpy tulee näin osaksi lapsen 
luonnollista arkea.

Kuvajan mielestä peli tuo mukavaa vaihtelua ja moni-
puolisuutta kasvattajien työhön.

Julia rakastaa Muumi-hahmoja, ja on oppinut englantia Muumi-
oppimispelin avulla. Äiti Noora Hyytinen on huomannut Julian 
kielitaidon karttumisen myös kotona.

Lapsi oppii käyttämään peliä  
itsenäisesti hyvin nopeasti.




