
 

 

STEAMit! -kokeilun nimi: Huovutettu voimahahmo ledi-valolla 

 

Koulun nimi: Syvälahden päiväkoti /esiopetus  

Ajankohta: Syksy 2019 

Lisätietoja: Marjo Haapanen  

Kohderyhmä: esiopetus  

Oppiaineet: Kädentaidot, matematiikka, tunnetaidot, 

äidinkieli 

Keskeisimmät oppimistavoitteet: Itsetunnon 

vahvistaminen, yhteistyötaitojen kehittäminen, 

erilaisiin käsityötekniikoihin (märkähuovutus, 

neulahuovutus, ompelu jne.) tutustuminen, mittaamisen alkeiden harjoittelu, vastauksia 

kysymyksiin Mitä sähkö on ja miten se kulkee, suunnittelun merkityksen hoksaaminen 

vaiheittain etenevässä prosessissa ja tärkeimpänä kaikista tekemisen ilo!  

Tuotos: Huovutettu voimahahmo 

Projektiin kuluu aikaa: noin 15-20 toimintahetkeä/eskarilainen, eri kokoisissa ryhmissä 

toteutettuna 

Tarvitset projektin toteuttamiseen näitä materiaaleja: Erivärisiä huovutusvilloja, 

huovutusneuloja, LeChat saippuaa, dyno – muoviastioita, vanua, kuplamuovia, 

ompelulankoja, - neuloja, nappeja, ledi-valoja, virtalähteitä, paristoja, ommeltavaa 

sähkölankaa, liukukytkimiä, kallistuskytkimiä, hauenleukajohtimia, summereita, tinapaperia  

 

Toimimme näin:  

1. Luimme lapsille tunnetaitoihin liittyvää kirjallisuutta (Jukka Hukka, Piki, Molli,) 

keskustelujen pohjaksi 

2. Täytimme jokaiselle oman Voimajulisteen (positiivinenkasvatus.fi)  

3. Lapset suunnittelivat oman voimahahmonsa/esineensä paperille (viivoitin apuna 

mittaamisessa, vaaka pohdittaessa montako grammaa villaa työ vaatii, villan 

tilavuuden mittaamista ennen ja jälkeen märkähuovutuksen) Mietintää miten ja 

millä villa on värjätty 

4. Perehdyimme ”sähkö asioihin” Pikku Kallen sähkö koulun oppisisällön osioiden avulla 

(linkki löytyy esim. pedanetistä)  



5. Virtapiirien värkkäilyä hauenleukajohtimien, virtalähteen, summerin, ledi-valojen 

yms. kanssa: miten saadaan summeri soimaan/valo palamaan, mitkä materiaalit 

johtaa/eristää sähköä jne.  

6. Märkähuovutus (netissä videoita apuna) dyno- 

astioissa, pohjalla kuplamuovia. Kaikki huovuttivat 

kaksi levyä (etu- ja takapuoli). Huoltajat ja 

nelosluokkalaiset kummioppilaat mukana 

huovutuksissa.  

7. Hahmon piirtäminen ja leikkaaminen kaavojen 

avulla 

8. Neulahuovutuksella tarvittavat kuviot tms 

huovutetun kankaan päälle 

9. Ledi-valon sijainti kohtaan reikälävistimellä. 

Yläkoululaiset auttoivat virtapiirin ompelussa ja sijoittamisessa 

10. Etu- ja takaosan ompelu kiinni toisiinsa  

11. Hahmon täyttäminen vanulla.  

12. Retki Käsityöläismuseoon, jossa opastettu Kisälli-kierros 

13. Voimahahmo ympärille tarinaa sen antamista voimista, käyttömahdollisuuksista, 

sadutusta jne. Aikuiset/4. luokan kummioppilaat kirjaavat/videoivat 

14. Tuotosten ja projektin vaiheista kertovien dokumenttien esittely huoltajille, 

isovanhemmille, päiväkodin väelle jne 

 

Meidän projektimme kohokohtia olivat yhteistyöhetket ”lukukummien”, yläkoululaisten ja 

kotiväen kanssa. Lasten pitkäjännitteinen mielenkiinto ja innostus. 

Ongelmaksi muodostui se, että aikuisilla on vain kaksi 

kättä; projektissa paljon erilaisia työvaiheita ja lapsilla 

yksilöllinen työtahti… Teknisiä ongelmia: täyttämisen 

jälkeen jotkut led-valot lakkasivat toimimasta. 

 

 

 

 

 


