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Henkilökunta:

”Mä tykkään tästä kaupungista, koska täällä on 
mukavia ihmisiä - paitsi jotkut.”

”Hämeenlinnassa on parasta oma äiti”



PikkuVerka aloitti toimintansa vuonna -18 Verkatehtaalla ja nyt ryhmä 
jatkaa remontin vuoksi taide-eskaria Kaivokadun päiväkodin tiloissa!

Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatusta
ohjaa lapsilähtöinen Satakielipedagogiikka, 
jonka tavoitteena on luoda lapselle
kokemuksellinen ja rikas lapsuus, 
jossa hän on oman elämänsä subjekti. 

Erilaiset projektit vievät toimintaamme
eteenpäin. Projekti voi olla lähtöisin
lasten kiinnostuksen kohteesta, aikuisen
ihmettelystä – tai mistä vain mielenkiintoisesta
asiasta. Teemme myös yhteistyötä Visuaalisten taiteiden Aimokoulun 
kanssa ja vierailemme eri kulttuurikohteissa.

Taiteellinen työskentely on pikkuverkalaisilla yksi tutkimisen väline ja sen 
avulla tutkimme elämisen ja olemisen ilmiöitä. Opettelemme ajattelemaan, 
ilmaisemaan itseämme sanallisesti - ja sanattomasti - haastaen toisiamme 
vuorovaikutukseen ja keskusteluun. 
Lapsen ajattelu on perusteiltaan ennakkoluulotonta, ja kaikkia elämän 
kysymyksiä kattavaa. Vieraita eivät ole haastavat, monasti aikuisista 
vaikealtakin tuntuvat kysymykset. 

Muutama sana pikkuverkalaisista…

Itsensä ilmaiseminen on merkityksellistä meille jokaiselle ja taiteelliset 
ilmaisutavat tarjoavat sellaisen ympäristön, jossa on mahdollisuus 
ilmaista itseään ”sadalla eri kielellä” ja kenenkään tuotos tai tapa toimia ei 
ole toista arvokkaampi tai oikeampi. Ilo ja elämänmyönteisyys on läsnä!

Satakieli-pedagogiikan työmenetelmänä pedagoginen dokumentointi on 
avainasemassa. Dokumentoinnin tarkoituksena on saada lapsen ääni 
kuulumaan ja ymmärtää niitä merkityksiä, joita lapset erilaisille asioille 
elämässään antavat. Lapselle dokumentointi on tärkeä linkki omaan 
oppimiseen ja itsetuntoon. Dokumenttien jakaminen tarjoaa meille 
kaikille myös mahdollisuuden sukeltaa lasten omaan kulttuuriin ja tehdä 
sitä näkyväksi.

Meille on tärkeää luoda ympäristö, jossa voi tutkia, oppia ja toimia 
iloisessa vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa. Aikuiset toimivat 
yhdessä lasten kanssa ja kannustavat lapsia olemaan oman elämänsä 
asiantuntijoita😊. Satakieli on luottamusta lapsen omiin kykyihin!

T E OLRV TE U A
Taidepainotteiseen PikkuVerka-esiopetusryhmään!

Sairaalahanke-projekti 2018

”Kun tohtorit on harjoittelijoita, niin silloin lääkäri 
tai joku muu on avustamassa ja sanoo, mitä lääkettä 
pitää antaa. Se lukee siitä lääkkeestä, kuinka sitä 
annetaan. Lääkäri osaa katsos lukea. Paitsi jos se 
on sokea. Silloin avustaja lukee.”

Oikea 
lääkäri 

Vale-
lääkäri 

”Sairaalassa on myös valelääkäreitä. 
Oikea lääkäri hymyilee enemmän 
kuin valelääkäri.”


