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Tehtäväkortit | mll.fi/tehtavakortit
MLL:n tehtäväkorteistä löytyy valmiita tehtäviä ja harjoituksia koulun oppitunneille ja 
vanhempainiltoihin. Valitsemalla aiheeksi mediakasvatus pääset tutustumaan erilaisiin 
harjoituksiin. Tehtäväkorteista löytyy myös neljä valmista mediakasvatusaiheista 
oppituntimallia. 

Ota ensiaskeleita digitaalisessa  mediassa on MLL:n toiminnallinen ja osallistava 
oppituntimalli 1.-2.-luokkalaisille. Oppitunnin voi pitää opettaja tai vetäjänä voi toimia 
MLL:n koulutettu mediakasvatuskouluttaja. Oppitunnin teemoina ovat mielekäs 
mediankäyttö osana tasapainoista ja monipuolista arkea sekä muut huomioiva ja 
turvallinen mediankäyttö. Oppitunnilla oppilaille jaetaan tehtävämoniste, jonka toiselta 
puolelta löytyy vanhemman kanssa yhdessä täytettävä tehtävä. Tämä on kotiläksy, 
jonka voit pyytää oppilasta palauttamaan kouluun.

Vinkki 1 | Poimi lasten ja vanhempien vastauksia ja tee vastauksista koonti luokan 
yhteiseen vanhempainiltaan. Esitä vastaukset nimettöminä. Vastausten avulla voit 
nostaa keskusteluun mediankäyttöön liittyviä ajankohtaisia asioita, ilon ja ylpeyden 
aiheita sekä mahdollisia huolia. 

Vinkki 2 | Voit jatkaa mediankäyttöön liittyvää keskustelua oman luokkasi kanssa 
myös oppitunnin jälkeen. Poimi oppilaiden vastauksista esimerkkejä, joiden avulla 
voit keskustella oppilaiden kanssa mediankäyttöön liittyvistä ilon ja ylpeyden 
aiheista, sekä mahdollisista huolista.

Vinkki 2 | Voit jatkaa mediankäyttöön liittyvää keskustelua oman luokkasi kanssa 
myös oppitunnin jälkeen. Poimi oppilaiden vastauksista esimerkkejä, joiden avulla 
voit keskustella oppilaiden kanssa mediankäyttöön liittyvistä ilon ja ylpeyden 
aiheista sekä mahdollisista huolista.

Vinkki 3 | mll.fi/tehtavat/hyvinvoinnista-huolehtiminen-digiajassa
Käsittele mediankäyttöön liittyviä asioita vanhempien kanssa vanhempainillassa. 
Voit esimerkiksi näyttää vanhemmille MLL:n mediakasvatusaiheisen videon ja 
viritellä keskustelua mediankäyttöön liittyvistä näkökulmista valmiin 
keskustelumateriaalin avulla. Videoita löytyy pelaamisen, digihyvinvoinnin, 
nettikiusaamisen ja toisia kunnioittavan keskustelukulttuurin teemoista.

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/tehtavakortit/
https://www.mll.fi/tehtavat/hyvinvoinnista-huolehtiminen-digiajassa/
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Mediakasvatuksen uutiskirje | mll.fi/ruutujenlumo
MLL:n mediakasvatuksen uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja kokoaa yhteen 
ajankohtaisia vinkkauksia, sisältöjä ja materiaaleja kodin ja koulun mediakasvatuksen 
tueksi. Tehtäviä, oppituntimalleja ja ajankohtaista tietoa. Tilaa uutiskirje ja ota vinkit 
talteen!

Vinkki 4 | mll-lapsi-ja-media_2021_www.pdf
Vinkkaa vanhemmille Lapsi ja media. 7 vinkkiä 
digiajan kasvattajalle- esitteestä. Mediakasvatus on 
osa arkista kasvatusta. Kotona lapsen mediataitoja ja 
digihyvinvointia voidaan tukea monin tavoin. Median, 
pelien tai netin parissa toimiessa kaivataan monesti 
samoja taitoja, joita tarvitaan muutenkin elämässä. 
Esitteessä kerrotaan lasten mediakulttuurista ja 
vanhemman mahdollisuuksista opastaa lasta 
turvalliseen ja myönteiseen mediankäyttöön.

MLL löytyy nyt myös Freeedistä! | freeed.com
Jaamme opettajien verkostossa Freeedissä tietoa mediakasvatuksesta, 
kouluhyvinvoinnista ja tukioppilastoiminnasta. Löydät aiheisiin liittyviä sisältöjä, oppaita, 
tehtäväkortteja, oppituntimalleja sekä paljon muuta.

Antoisia mediakasvatushetkiä!
mll.fi/mediakasvatus

Vinkki 5 | mll.fi/mediakasvatuskoulutukset
Tilaa MLL:n mediakasvatuskouluttaja vanhempainiltaan. Mediakasvatuksen 
haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen nopea ja 
jatkuva muutos. MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri 
muotojen merkityksestä lapsen ja nuoren kehityksessä ja tarjotaan opastusta 
kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat. MLL:n 
mediakasvatustilaisuuksia voidaan järjestää paikan päällä tai verkkokoulutuksena.
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