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1

JOHDANTO
“Karhu nukkuu, karhu nukkuu talvipesässänsä, ei ole vaaraa kellään näin sitä leikitellään, karhu nukkuu, karhu nukkuu, eipäs nukukaan!” (Aulio 2009, 106). Onko tämä sinulle tuttu leikki? YK:n yleissopimus (artikla 31) määrittää leikkimisen jokaisen lapsen oikeudeksi (Unicef s. a., 23). Leikki on käytännönläheistä toimintaa kuvitellussa tilanteessa. Suurimpia vaikuttajia leikeissä ovat vanhemmat,
perhepäivähoidon ja päiväkotiryhmien henkilökunta sekä muut aikuiset, joiden kanssa lapsi elää ensimmäiset vuodet. Ensimmäisien leikkimaailmojen järjestäminen, leikin ymmärtäminen ja jatkuvasti
uusien taitojen hankkiminen lasten ohjaukseen on varhaiskasvattajien hyvä ottaa huomioon. (Helenius ja Korhonen 2017, 69.) Varhaiskasvattajalla tarkoitetaan varhaiskasvatusympäristössä työskentelevää alan ammattilaista. Leikki on hyvin tärkeää alle kouluikäisille, sillä se vie lapsen kehitystä
eteenpäin ja yhteisleikkejä on 3-vuotiaasta lähtien yhä enemmän (Helenius ja Korhonen 2017, 69;
Kahri 2003, 41).
Varhaiskasvatuslaissa (2018, § 3) sanotaan, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää muun
muassa lapsen leikkiin perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, tarjota hyviä oppimiskokemuksia, kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä edistää toimimista vertaisryhmässä.
Varhaiskasvatus on kokonaisuus, joka koostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Toiminnassa
näkyy suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja pedagogiikka. (OPH 2018, 34.)
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Iisalmessa sijaitseva yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Nuppula.
Tämän opinnäytetyön aiheena on tuotteistettuna kehittämistyönä selvittää millaisia yhteisleikkejä voi
järjestää 3–5-vuotiaille lapsille ryhmäperhepäiväkodissa. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda ohjattuja yhteisleikkejä sisältävä leikkikansio Nuppulan varhaiskasvattajille. Tätä varten teemme kyselyt
vanhemmille ja työntekijöille, kokeilemme eri leikkejä lasten kanssa ja havainnoimme niiden toimivuutta. Leikkikansion kehittämiseen vaikuttavat myös teoriatieto ja meidän oma tietämys. Leikkikansiosta on tehty erilaisia versioita ja ryhmäperhepäivähoidosta on aikaisemmin tehty opinnäytetöitä
liittyen muun muassa liikuntaan, kasvatusyhteistyöhön ja työntekijöiden perehdytykseen kansion
muodossa (Theseus s. a.).
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2

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS
Ryhmäperhepäiväkoti Nuppula on yksi neljästä Iisalmen yksityisistä ryhmäperhepäiväkodeista (Iisalmi 2017, 19). Nuppula on 12-paikkainen, 1–5-vuotiaille tarkoitettu ryhmäperhepäiväkoti, joka sijaitsee kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa Lippuniemessä. Yritystä pitävät pariskunta Marju ja
Sami Rytkönen, joilla molemmilla on lähihoitajan koulutus. Lisäksi Marjulla on perhepäivähoidon ammattitutkinto ja Samilla kokin ja suurtalous esimiehen koulutus. (YRPPH Nuppula avoin yhtiö 2018,
2.) Tällä hetkellä pariskunnan kanssa työskentelee oppisopimuskoulutuksessa oleva lähihoitajaopiskelija. Kerrostalojen sisäpiha on myös Nuppulan käytössä.
Nuppulan varhaiskasvatussuunnitelmassa (8/2018–7/2019) mainitaan heidän arvoistaan ja painotusalueistaan. Painotusalueina toiminnalle ovat yksilöllisyys, sosiaaliset taidot, kielen kehityksen tukeminen ja tekemisen sanoittaminen (kuvio 1). Ryhmäperhepäiväkodissa pidetään tiedekerhoa kerran
viikossa. Kerhossa tutkitaan leikkejä ja tarinoita käyttäen tiedettä ja ympäristöä. Suunnitelmassa
myös tarkennetaan, miten Nuppulassa otetaan huomioon laaja-alaisen osaamisen osa-alueet.
(YRPPH Nuppula avoin yhtiö 2018, 1–4.) Nämä ovat ajattelu ja oppiminen, monilukutaito sekä tietoja viestintäteknologian osaaminen, osallisuus ja vaikuttaminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Osaaminen koostuu tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista ja tahdosta sekä kyvystä käyttää niitä oikein. Laaja-alaisen osaamisen kehittymistä
edistää muun muassa laadukas pedagoginen toiminta, erilaiset oppimisympäristöt ja lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen. Vastavuoroisesti näiden asioiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. (OPH 2018, 23−24.)

Yksilöllisyys

Sosiaaliset
taidot

Painotusalueet
Tekemisen
sanoittaminen

Kielen
kehityksen
tukeminen

KUVIO 1. Nuppulan painotusalueet (mukaillen YRPPH Nuppula avoin yhtiö 2018, 2.)
Nuppulan seinällä näkyy heidän arvot ja toimintaperiaatteet (kuva 1). Toimintaperiaatteissa kerrotaan, että lasten yksilöllisyys ja tarpeet huomioidaan. Pienryhmät antavat lapsille mahdollisuuden
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osallistumiseen. Leikki, ulkoilu, kädentaidot ja musiikki näkyvät toiminnassa päivittäin. Lisäksi perheiden kanssa tehdään avointa ja luottamuksellista yhteistyötä. Lasten turvallista kasvuympäristöä tukevat kiireettömyys ja säännöllinen päivärytmi, jolloin lapset saavat kasvaa ja kehittyä omina itsenään. Arvoina ovat muun muassa turvallisuus, rutiinit, yksilöllisyys ja kannustaminen. Lapset omaksuvat uusia asioita eniten leikeissä. Toiminta ei mene tiukan aikataulun mukaan, vaan edetään lasten tahtiin. (YRPPH Nuppula avoin yhtiö 2018, 1.)

KUVA 1. Nuppulan arvot ja toimintaperiaatteet (Toropainen 2018-04-24.)
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3

VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatus on palvelu, osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja sitä voidaan järjestää eri tavoin. Kunta voi järjestää sitä itse tai ostaa muilta palvelujen tuottajilta. (OPH 2018, 14.) Se on tavoitteellista toimintaa, jossa ohjataan laaja-alaisesti lasten hoitoa, opetusta ja kasvatusta. Nämä
kolme asiaa näkyvät ja korostuvat myös toiminnassa. Tavoitteisiin päästään, kun liitetään yhteen
teoriatieto, lasten havainnoinneista saatu tieto ja muu kasvatusta koskeva tieto. (Hermanfors ja Eskelinen 2016, 70.) Kiinnittämällä huomiota myös lapsiryhmien jakamiseen ja tilojen suunnitteluun
mennään lähemmäksi kohti tavoitteita (Mahkonen 2018, 96). Keskeistä on, että lapset, henkilöstö ja
ympäristö toimivat vuorovaikutuksessa. Lapset ovat aktiivisia ja kiinnostuneita oppimaan uutta. Oppimisen pohjalla ovat lapsille kertyneet kokemukset, kiinnostavat asiat sekä heidän tiedot ja taidot.
Leikki on keskeistä oppimisessa ja kaikilla lapsilla on mahdollista saada toimintaa omalla äidinkielellään, oli se sitten suomi, ruotsi tai saame. (OPH 2018, 15–22.)
Varhaiskasvattajat rakentavat hyvän luottamussuhteen lapseen ja heillä on pedagogisen toiminnan
lähtökohtana tietoa lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen tukemisesta sekä käsitys siitä, kuinka
tärkeä ajanjakso lapsuus on (OPH 2018, 19). Varhaiskasvattajan keskeisenä tehtävänä on lasten
keskusteluiden ohjaaminen ja vuorovaikutus- sekä keskustelualoitteiden tukeminen. (Hermanfors ja
Eskelinen 2016, 72.) Varhaiskasvattajat ottavat kaikkien yksilöllisen kehityksen huomioon ja tutustuvat lapsiin kunnolla. Erilaiset siirtymätilanteet ovat osa arkea ja ne suunnitellaan mahdollisimman
luontevasti toteutettaviksi. Myös säännöllinen yhteistyö perheiden kanssa on tärkeää. Kasvatusyhteistyöllä mahdollistetaan lapsille kokemukset pysyvyydestä ja lisätään turvallisuuden tunnetta. Vanhemmilla on tilaisuus olla mukana suunnittelemassa ja järjestämässä oman lapsensa varhaiskasvatusta sekä arvioimassa sen toimivuutta. (OPH 2018, 16ꟷ20.) Varhaiskasvattajien täytyy kertoa tästä
vanhemmille, jotta he ovat tietoisia heidän oikeuksista. Varsinkin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa vahvistetaan laaja-alaisesti vanhempien osaamista lapsen kasvatuksessa. (Mahkonen 2018,
73–74.) Hyvällä yhteistyöllä mahdollistetaan lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja avoimilla keskusteluilla pidetään kaikki osapuolet tietoisina lasta koskevista asioista. Yhteistyöllä helpotetaan siirtymävaiheita esimerkiksi, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen. (OPH 2018, 34.)
Varhaiskasvatus on paljon enemmän kuin vain lasten valmistelemista kouluelämään. Siinä keskitytään luomaan lapsille hyvä pohja elinikäistä oppimista ajatellen. Varhaiskasvatuksella on oma roolinsa tulevaisuuden kansalaisten kasvatuksessa, minkä takia se on yksi parhaista investoinneista,
jonka maa voi tehdä itselleen. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella edistetään muun muassa sukupuolten välistä tasa-arvoa, sosiaalista yhtenevyyttä sekä toiminnan kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä. (UNESCO s. a.)

3.1

Varhaiskasvatuksen taustalla
Varhaiskasvatuslaissa määritellään lasten oikeus varhaiskasvatukseen, ketkä sitä järjestävät ja tuottavat sekä miten varhaiskasvatuksen tietoja käsitellään (Varhaiskasvatuslaki 2018, § 1). Jokaisella
lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhemmat valitsevat missä sitä toteutetaan (Mahkonen
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2018, 177). Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimessa
varhaiskasvatustoiminnassa. Toiminta tehdään lasten etujen mukaisesti. Työntekijän ammattinimikkeenä voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai päiväkodin johtaja. (Varhaiskasvatuslaki 2018, § 1ꟷ4, 25ꟷ31.) Esimerkiksi perhepäivähoitajalta edellytetään tehtävän mukaista tutkintoa tai muuta sopivaa koulutusta. Kaikista yllä mainituista ammattinimikkeistä käytetään yhteistä
nimeä kasvatusvastuulliset. (Mahkonen 2018, 83, 88.)
Varhaiskasvatuslaki uudistui vuonna 2018. Uutta lakia tehdessä on pohdittu sen taustalla olevia tekijöitä. Lain tarkoituksena on vahvistaa kaikkien lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, uudistaa
olemassa olevaa lakia ja mahdollistaa vielä laadukkaampi varhaiskasvatus sekä pedagogiikka, kuin
mitä aikaisemmin on ollut. Varhaiskasvattajien tietoja ja taitoja parantamalla vahvistetaan heidän
osaamistaan ja henkilöstön rakenteeseen kiinnitetään huomiota. Koko perheelle mahdollistetaan tuki
moniammatillisesti. Laissa korostetaan lapsen etua, joka on hyvin keskeinen varhaiskasvatuksen
suunnittelussa, tarjoamisessa, tuottamisessa ja päätöksenteossa. Varhaiskasvatuksen ympäristössä
ei sallita minkäänlaista väkivaltaa tai kiusaamista. (Mahkonen 2018, 25, 45.) Varhaiskasvatuslaissa
(2018, § 3) kerrotaan varhaiskasvatuksen kymmenen tavoitetta. Tavoitteet käsittävät muun muassa
millaista toimintaa tulisi järjestää, minkälaisessa ympäristössä ja mitkä asiat huomioiden. Tavoitteet
antavat varhaiskasvatuksen toiminnalle raamit.
Varhaiskasvatuksella on monta eri tehtävää. Se vahvistaa lasten oppimisvalmiuksia ja elinikäistä oppimista. Järjestetty toiminta on monipuolista ja se liittyy esimerkiksi leikkiin ja kulttuuriin. Kaikkia
lapsia arvostetaan ja lapset ovat tasa-arvoisessa asemassa varhaiskasvatuksessa. Lasten ja varhaiskasvattajien välille luodaan vahvoja sosiaalisia suhteita. Lasten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
sekä käyttäytymistä edistetään lapsiryhmässä. Jos lapsen havaitaan tarvitsevan erityistä tukea, siihen vastataan. Kaikilla on mahdollista osallistua ja vaikuttaa omiin asioihin. Lisäksi ympäristössä on
huomioitu terveys, turvallisuus, kehittyminen ja oppiminen. Keskeisiä asioita ovat lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehityksen toteuttaminen vanhempien kanssa. (Mahkonen 2018, 121–122.)
Ympäristö, jossa pidetään leikkiä tärkeänä, ymmärretään leikin vaikutus lapsen kehitykseen. Yhdessä leikkiminen tuottaa kokemuksia ja riemua niin lapsille kuin myös varhaiskasvattajille. Toiminnassa annetaan mahdollisuus leikkiin ja siihen uppoutumiseen. Varhaiskasvattajien tulisi tunnistaa
ympäristöstä sellaiset tekijät, jotka ovat leikin esteenä ja näin ollen muokata ja suunnitella ympäristö
leikkiä tukevaksi. (OPH 2018, 30.) Varhaiskasvattajat ottavat selville lasten mielipiteet ja toiveet.
Näiden asioiden selvittämisessä otetaan huomioon lasten iät ja kehitystasot. Mitä vahvemmat tiedot
ja taidot lapsilla on, sitä enemmän merkitystä heidän ajatuksillaan on. Lapsilta voidaan kerätä palautetta esimerkiksi kyselyillä. (Mahkonen 2018, 53.)
Varhaiskasvatusta arvioidaan ja suunnitellaan kolmella eri tasolla, jotka ovat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (kuvio 2). Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on mahdollista toteuttaa kunta-,
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yksikkö-, ryhmä- tai toimintamuotokohtaisesti. Yleisesti ottaen varhaiskasvatusyksiköissä on näistä
neljästä useampi käytössä.

KUVIO 2. Varhaiskasvatussuunnitelman tasot (mukaillen OPH 2018, 7–12.)
Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet lisäävät varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuutta Suomessa, kehittävät sen laatua ja toimivat varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesti (Varhaiskasvatuslaki 2018, § 21). Perusteiden mukaan varhaiskasvatuksen tarkoituksena on laajasti tukea ja vahvistaa lapsia heidän jokaisella osa-alueellaan. Varhaiskasvatuksessa ennaltaehkäistään
syrjäytymistä sekä korostetaan jokaisen yhdenvertaisuutta. (OPH 2018, 14.) Opetushallitus tekee
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet yhdessä muiden toimijoiden kanssa (Varhaiskasvatuslaki
2018, § 21).
Jokaisella kunnalla, kuntayhtymällä ja yksityisellä palveluntuottajalla on velvollisuus tehdä paikallinen
varhaiskasvatussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja erityisesti sen pedagogisiin painotuksiin (Varhaiskasvatuslaki 2018, § 22). Iisalmen varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ohella myös muiden arvostaminen
ja osallisuus. Tärkeinä asioina ovat esimerkiksi kiireettömyys, turvallisuus ja hyvä ilmapiiri. (Iisalmi
2017, 19, 25–26.)
Varhaiskasvatusyksiköillä tulisi olla oma yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa ilmenee
päiväkodin omat toiminnot ja tavoitteet lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja terveyden edistämiseksi.
Jokaiselle lapselle tulee laatia henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja henkilöstön kanssa. Siihen laaditaan tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiselle
sekä arvioidaan muun muassa lapsen kehitystä, tarvittavaa tukea ja sen riittävyyttä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin. (Varhaiskasvatuslaki 2018, § 23.)
3.2

Laaja-alaisen osaamisen merkitys
Laaja-alaisen osaamisen ensikosketus luodaan varhaiskasvatuksessa ja se kehittyy koko ihmisen elämän ajan (OPH 2018, 23–24). Varhaiskasvatuksella pyritään hallitsemaan nämä osa-alueet (Pulli
2017, 9) (kuvio 3). Koimme tärkeäksi tietää ja sisäistää nämä osa-alueet, jotta pystyimme suunnitte-
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lemaan monipuolisia leikkejä, ottamaan vaikutteita eri osa-alueista ja mahdollistamaan lasten taitojen kehittymisen. Halusimme, että leikkikansioon valituilla leikeillä on kehityksellinen tarkoitus eikä
niitä ole valittu satunnaisesti.

Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot

Osallistuminen
ja
vaikuttaminen

Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu

Monilukutaito sekä
tieto- ja
viestintäteknologian
osaaminen

Ajattelu ja
oppiminen
KUVIO 3. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet (mukaillen OPH 2018, 24.)
Yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alue sisältää lasten ajattelun ja oppimisen. Lasten ajattelu ja oppiminen paranevat, kun ollaan kanssakäymisessä toisten ja ympärillä olevan ympäristön kanssa. Esimerkiksi leikeissä lapset saavat kuvitella eri asioita. (OPH 2018, 24.) Saarinen (2018, 32) mainitsee
artikkelissaan, että lapsille tulisi kehittää uudenlaisia oppimisen ja ajattelun taitoja, koska tiedon vastaanottaminen ja sen omaksuminen eivät itsessään enää riitä. Tämän takia oppiminen ja ajattelu on
otettu huomioon laaja-alaisessa osaamisessa yhtenä osa-alueena. Toinen eli monilukutaito sekä
tieto- ja viestintäteknologian osaaminen on tarpeellinen kanssakäymisessä, yhteiskunnallisissa asioissa mukana olemisessa ja päivittäisessä elämässä. Monilukutaidossa opitaan tekemään viestejä ja
ymmärtämään niitä. Tieto- ja viestintäteknologiaan kuuluu perehtyminen tarkemmin erilaisiin teknologisiin tuotteisiin, peleihin ja sovelluksiin yhdessä lasten kanssa. Lapset voivat omatoimisesti tai yhdessä toisten kanssa tehdä materiaalia ja testata sen toimivuutta. Samalla heidän ajattelussa, lukemisen taidoissa ja toisten kanssa yhteistyössä toimimisessa tapahtuu positiivisia muutoksia.
Kolmannessa eli osallistumisessa ja vaikuttamisessa vahvistetaan lasten kykyä tuoda oma äänensä
kuuluviin ja olla mukana eri toiminnoissa. Lisäksi lapsia rohkaistaan yrittämään ensin itse. Esimerkiksi lasten kuulluksi tulemisen tunne ja heidän toimintaan reagoiminen edistävät lasten osaamista
osallistua ja vaikuttaa eri asioihin. Neljäs eli itsestä huolehtimisen ja arjen taidot osa-alue sisältää
perus- ja tunnetaitojen harjoittelemisen sekä hyvinvointiin liittyviin asioihin paneutumisen. Viides
osa-alue koostuu kulttuurisesta osaamisesta, vuorovaikutuksesta ja ilmaisusta. Siinä korostetaan
käsittämään, että on olemassa erilaisia ajatuksia ja pystytään pohtimaan esimerkiksi itselleen tärkeitä arvoja. Lapsia kannustetaan tutustumaan eri kulttuureihin, kieliin ja muihin ihmisiin. Lasten
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tietoja eri kulttuureista sekä sosiaalisia- ja ilmaisutaitoja vahvistetaan varhaiskasvatuksen puolella.
(OPH 2018, 25–27.)
Laaja-alaiseen osaamiseen liittyy oppimisen alueet. Nämä ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn (kuvio 4). Esimerkiksi minä ja meidän yhteisömme osa-alueeseen sisältyvät mediakasvatus
sekä eettiset pohdinnat ja kielten rikkaaseen maailmaan kuuluvat kielen ymmärtäminen, puhuminen
ja kieleen liittyvän identiteetin vahvistaminen. Oppimisen alueet tukevat lasten laaja-alaista osaamista ja varhaiskasvattajat ottavat ne huomioon toiminnan suunnittelemisessa ja järjestämisessä.
Ne ovat osana varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tavoitteita. Lapsille annetaan mahdollisuus tutustua kaikkiin eri oppimisen alueisiin. Toiminnassa ei keskitytä yhteen oppimisen alueeseen,
vaan varhaiskasvattajat hyödyntävät käytännön työssään eri alueiden sisältöjä ja ottavat huomioon
lapsia kiinnostavat asiat sekä heidän tietonsa ja taitonsa. Varhaiskasvattajat katsovat myös, että lapset oppivat eri toiminnoissa ja vievät omia taitojaan eteenpäin. Pedagogisen toiminnan muodostaessa hyvän kokonaisuuden, eri asioita on mahdollista katsoa suuremmassa mittakaavassa. (OPH
2018, 40ꟷ45.)

Laaja-alainen
osaaminen
• Itsestä huolehtiminen
ja arjen taidot
• Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
• Ajattelu ja oppiminen
• Monilukutaito sekä
tieto- ja
viestintäteknologian
osaaminen
• Osallistuminen ja
vaikuttaminen

Oppimisen alueet
• Kielten rikas maailma
• Ilmaisun monet
muodot
• Minä ja meidän
yhteisömme
• Tutkin ja toimin
ympäristössäni
• Kasvan, liikun ja
kehityn

KUVIO 4. Laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueiden yhteys (mukaillen OPH 2018, 24, 40.)
3.3

Ryhmäperhepäivähoito varhaiskasvatuksen järjestäjänä
Perhepäivähoidossa kaksi varhaiskasvattajaa voi hoitaa yhtä aikaa korkeintaan kahdeksaa lasta sekä
yhtä esiopetuksessa olevaa, perusopetukseen juuri siirtynyttä tai osapäiväistä lasta. Poikkeustapauksissa kolmella varhaiskasvattajalla voi olla lapsia hoidettavana korkeintaan kaksitoista ja tällöin yhdeltä työntekijältä vaaditaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. (Valtioneuvoston asetus
varhaiskasvatuksesta 2018, § 2.) Perhepäivähoidon yksi järjestämistapa on ryhmäperhepäivähoito.
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Se on uusin tulokas tässä hoitomuodossa ja vastaa päivähoidossa ilmenevään tarpeeseen. Ryhmäperhepäivähoito paikkoja on tullut lisää, kun lasten tarvitsemassa hoidossa on huomattu tapahtuvan
muutoksia, jolloin päiväkodit ja perhepäivähoito eivät ole välttämättä soveltuneet lapselle. Kuitenkin
vanhemmat näkevät paikan ennemmin päiväkotina kuin perhepäivähoitona ja varhaiskasvattajat kokevat itse työskentelevänsä pienessä päiväkodissa. (Väisänen 2007, 9–11.)
Ryhmäperhepäivähoitoa on järjestetty Suomessa 29 vuotta ja se on tätä hoitomuotoa käyttävien
perheiden keskuudessa erittäin arvostettua toimintaa. Hoitomuotona se sijoittuu perinteisen perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välille saaden näistä molemmista vaikutteita (kuvio 5). Ryhmäperhepäivähoitoa ei mainita lainsäädännössä omana hoitomuotonaan, vaan sitä koskee päivähoitoon liittyvät lait. Tämä hoitomuoto voidaan jakaa aukioloaikojen mukaan esimerkiksi päiväryhmiksiin ja vuororyhmiksiin. Päiväryhmikset ovat auki arkisin noin klo 6.30–17 ja tähän kuuluu toimeksiantajamme
Nuppula. (Mukaillen Väisänen 2007, 10ꟷ14, 22).

KUVIO 5. Ryhmäperhepäivähoidon muodostuminen (mukaillen Väisänen 2007, 10.)
Perhepäivähoidosta työyhteisö ottaa toimintaan mukaan lapsen perushoidon, arjen pedagogiikan ja
toiminta- ja oppimisympäristö on kodinomainen. Päiväkodista he omaksuvat työntekijöiden välisen
yhteistyön sekä tavoitteellisen ja suunnitelmallisen toiminnan. Ohjelma on hyvin paljon samanlaista
kuin päiväkodissa. (Väisänen 2007, 10−11.) Kun pohditaan lapsiryhmiä, täytyy miettiä millä perusteella ne tehdään. Siinä tutkitaan esimerkiksi, millaisia erityisen tuen tarpeita lapsilla on tai minkä
ikäisiä he ovat. (OPH 2018, 18.) Ympäristö on turvallinen ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri
toiminnan toteuttamiseen. Ryhmäperhepäivähoidon toiminta voi olla esimerkiksi ohjattua leikkiä,
luovaa työskentelyä tai liikuntaa. Varhaiskasvattajat toimivat samassa tiimissä ja lapsia voi olla paljonkin mukana päivän toiminnoissa. Keskeisinä asioina ovat joustavuus ja hoito. (Väisänen 2007, 11,
39ꟷ40).
Katajamäki (2011, 103) vertaa Kaksplus-lehden artikkelissaan kuutta eri päivähoitomuotoa. Nämä
ovat kunnallinen päiväkoti, yksityinen päiväkoti, kolmiperhehoito, kunnallinen perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja hoitajan tuleminen lapsen kotiin. Vertailua varten vanhemmat ovat saaneet
kertoa mitä hyvää ja mitä huonoa löytyy edellä mainituista päivähoidon järjestämistavoista. Ryhmä-
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perhepäivähoidon kohdalla vanhemmat näkevät hyvinä asioina sen, että perhepäivähoidon ja päiväkodin hyvät piirteet, jotka ovat kodinomaisuus, valmiina oleva ruoka ja sosiaalinen kontrolli, ovat
saman katon alla. Lisäksi lapsiryhmän koko on sopivan pieni, sisarusten ei tarvitse olla eri ryhmissä,
vaan he ovat samassa ryhmässä ja yhden työntekijän sairastuessa ryhmässä säilyy silti lapsille tutut
varhaiskasvattajat kuin aikaisemminkin. Huonoina puolina ryhmäperhepäivähoidossa vanhemmat
mainitsevat, että ryhmässä ei aina ole lastentarhanopettajaa, vaan ainoastaan useampi lastenhoitaja. Tämä hoitomuoto ei ole myöskään yhtä pitkään auki kuin kunnallinen päiväkoti ja se on
yleensä lomilla kiinni. Suurin osa lapsista on nuoremmasta päästä, mikä saattaa heikentää vanhempien lasten ystävyyssuhteiden muodostamista.
Myhänen on selvittänyt tarkemmin AKSELI-projektissaan (2000–2003) mitä vahvuuksia ja haasteita
ryhmäperhepäivähoidossa siihen aikaan näkyi. Tutkimuksessa haastateltiin ryhmäperhepäivähoidon
työntekijöitä ja johtajia. Työntekijöiden tärkeimpinä vahvuuksina olivat työyhteisön jaksamiseen vaikuttavat tekijät, kuten työaika ja muiden antama tuki työpaikalla. Paikka on myös kodinomainen,
lapsia on vähemmän kuin päiväkodissa ja eri-ikäiset lapset eivät ole siellä haasteena. Johtajat kannattivat myös lasten pientä määrää ja kodinomaista ympäristöä. (Väisänen 2007, 29–30.)
Haasteena työntekijät kokivat lapsimäärän silloin, kun lapsiryhmän koko kasvoi varahoitopaikkojen
takia. Heidän mielestään myös työaikaan liittyi ongelmia. Työntekijät näkivät haasteina myös esimerkiksi liian pienet tilat ryhmälle ja lasten henkilökohtaiset ominaisuudet. Johtajat mainitsivat haasteiksi muun muassa varhaiskasvattajien riittämättömän koulutuksen ja yhteistyön. (Väisänen 2007,
31–33.) Haastatteluiden vastauksista huomasi sen, että joitakin asioita oli listattu vahvuuksiksi jahaasteiksi. Esimerkiksi työntekijät näkivät eri-ikäiset lapset toisaalta vahvuutena, mutta myös ongelmana.
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4

LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN KEHITYS
Leikki-ikäiset lapset ovat 0−6-vuotiaita ja leikki-ikä voidaan jakaa varhaiseen ja myöhäiseen leikkiikään. Opinnäytetyössä keskityimme myöhäiseen leikki-ikään eli 3−6-vuotiaisiin lapsiin. Tässä iässä
lapsi oppii sukupuoliroolin, ilmaisemaan ja säätelemään omaa tahtoaan. Myös minäkäsitys muodostuu ja sukupuoli-identiteetti kehittyy. Erilaiset rooli- ja yhteisleikit ovat suuressa roolissa. (StorvikSydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo ja Uotila 2012, 47, 52, 77.) Myöhäisessä leikki-iässä lapsi voi olla
ensimmäistä kertaa suunnitelmallisessa yhteistoiminnassa muiden kanssa (Helenius ja Korhonen
2017, 77). Tätä ikävaihetta voi tarkastella fyysisen ja motorisen kasvun, kognitiivisen sekä psykososiaalisen kehityksen osa-alueista (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 47). Jokainen lapsi kehittyy omaa
tahtiaan, eli kehityksen nopeudessa on eroja (interindividuaaliset erot). Eroja on havaittavissa myös
yksilössä itsessäänkin, jolloin eri osa-alueiden kasvunopeus voi vaihdella (intraindividuaaliset erot).
(Hiltunen, Hyytiäinen, Lindroos ja Matero 2017, 103.)
Yksilön kehityksessä on olemassa kausia, joita kutsutaan herkkyyskausiksi. Tämän ajanjakson aikana
ihmisellä on valmius jonkin asian oppimiseen ja hän on erityisen herkkä ympäristötekijöille. Ympäristöärsykkeiden puuttuminen voi vaurioittaa lapsen kehitystä ja aiheuttaa sen, että hänen aivonsa eivät enää herkkyyskauden päätyttyä pysty käsittelemään tiettyjä asioita. (Hiltunen ym. 2017, 104.)
Kehityksen osa-alueille on olemassa omat herkkyyskautensa.

4.1

Fyysinen ja motorinen kehitys
Ihmisen fyysinen kasvu on nopeimmillaan ensimmäisen ikävuoden aikana. Pienen lapsen ruumiinosat kasvavat eri tahdissa siihen asti, kunnes ne alkavat muistuttaa aikuisen ruumiinosien rakennetta. (Hiltunen ym. 2017, 107.) Samalla opitaan liikkumaan hieno- ja karkeamotoriikan vahvistuessa. Myöhäisleikki-ikäisen lapsen ulkonäkö muuttuu, kun hän esimerkiksi kasvaa pituutta. Fyysiset
muutokset kertovat eniten lapsen kehityksestä ja kasvusta. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 47–48.)
Leikkiminen ja liikkuminen ovat lapselle luonnollista. Lapsen on suositeltavaa liikkua päivän aikana
kolme tuntia. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi voi esimerkiksi lisätä ulkona tapahtuvaa leikkiä sekä
lasten yhteisleikkejä. (OKM 2016, 14–15.) Motorisen kehityksen taustalla ovat perimä, mahdollisuudet sen vahvistamiseen ja ympäristöstä välittyvä tieto. Lapsen kehitys lähtee kehon keskeltä ja
isoista liikkeistä kohti pieniä liikkeitä. Motoriset taidot eivät etene kaikilla lapsilla samalla tavalla,
vaan ne kehittyvät yksilöllisesti. Niitä on hyvä opetella joka päivä ja ne helpottavat oppimaan uutta.
3–5-vuotias lapsi opettelee motorisista perustaidoista muun muassa juoksemaan, hyppäämään ja
heittämään. Motorisiin perustaitoihin kuuluu tasapaino-, käsittely- ja liikkumistaidot. Lapsi pystyy
hallitsemaan oman vartalonsa liikkeet ja liikkumaan monella eri tapaa. Motorisen oppimisen vaiheet
ovat jaettavissa alkeismalliin, perusmalliin sekä automatisoituneeseen vaiheeseen. Näissä vaiheissa
lapsen oppiminen etenee taitoon tutustumisesta ja harjoittelusta taidon osaamiseen. (Innostun liikkumaan 2018, 6–9.)
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Motorinen kehitys on jaettavissa neljään kehitysvaiheeseen. Kolmannessa vaiheessa keskitytään perusliikkumiseen, jolloin motoriikan harjoitteluvaihe on vahvimmillaan (2–7-vuotta). Tämän vaiheen
aikana lihaksia opitaan käyttämään erilaisten leikkien ja arkipäivän toiminnoissa (taulukko 1). Liikunnallisilla lapsilla on paremmat valmiudet koulun ja oppimisen suhteen kuin ei-aktiivisilla lapsilla. (Hiltunen ym. 2017, 109–110.)
TAULUKKO 1. Esimerkkejä lapsen motorisesta kehityksestä (mukaillen Hiltunen ym. 2017, 111.)

4.2

3-vuotias

•
•
•

Osaa ajaa kolmipyöräisellä polkupyörällä
Osaa kävellä portaat vuoroaskelin
Osaa napittaa vaatteet pukeutuessaan

4-vuotias

•

Osaa hyppiä yhdellä jalalla

5-vuotias

•
•

Oppii hiihtämään
Oppii ajamaan kaksipyöräisellä polkupyörällä

Kognitiivinen kehitys
Kognitiivinen kehitys kattaa havaintojen, kielen, ajattelun, muistin ja oppimisen kehittymisen. Kieli
vaikuttaa suuresti persoonallisuuden kehittymiseen ja se on isossa roolissa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lapsen passiivinen sanavarasto on suurempi kuin aktiivinen, eli hän ymmärtää puhetta nopeammin kuin pystyy sitä itse tuottamaan. (Hiltunen ym. 2017, 111 ja 114.) Lapsi kyselee
paljon, mikä vahvistaa sanavarastoa ja samalla vie puheen kehitystä eteenpäin (Storvik-Sydänmaa
ym. 2012, 50). Lapsen kielen ja puheen kehittymiselle olennaisena tekijänä ovat ympäristö ja sen
ärsykkeet (Hiltunen ym. 2017, 114). Vanaksen (2017, 24–25) artikkelissa todetaan, että alle kouluikäinen lapsi omaksuu kielen leikkimällä eikä hän käsittele sitä tietoisesti. Tutkimukset kertovat,
että oppiminen näkyy hyvin nopeasti lasten yhteisissä leikeissä hiekkalaatikolla, mikä saa varhaiskasvattajan häkeltymään.
Leikki-ikäisen luova ajattelu näkyy leikeissä ja tietorakenteiden, sana- ja käsitevaraston laajenemisena. 4-vuotias on aktiivinen ja luokittelee esineitä esimerkiksi koon mukaan. Hän opettelee laskemaan ja vertailemaan asioita. Mielikuvitus on hyvin rikasta, mikä voi aiheuttaa lapselle myös pelkoja.
Lisäksi lapsi oppii toimimaan sääntöjen mukaisesti, taivuttamaan sanoja ja löytämään syy- ja seuraussuhteita. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 49–50.)
Jean Piaget´n mukaan ajattelussa on erilaisia vaiheita, jotka ovat sensomotorinen (0–2 vuotta),
esioperationaalinen (2–7 vuotta), konkreettisten operaatioiden (7–11 vuotta) ja muodollisten operaatioiden (11–14 vuotta) kausi (Hiltunen ym. 2017, 111–113). Opinnäytetyössä keskityimme
esioperationaaliseen kauteen. 2–4-vuotiaana lapsi ei vielä pysty ajattelemaan toisen ihmisen näkökulmasta. Ajattelu on itsekeskeistä ja lapsi myös elollistaa luontoa. 4–7-vuotiaana lapsen tapa ymmärtää perustuu siihen, mitä hän havaitsee. (Hiltunen ym. 2017, 112–113.)
Kulttuuri ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat lapsen kielen ja ajattelun kehitykseen. Lapsen kehitystä arvioidessa, nykyisen ja potentiaalisen kehitystason määrittelyllä saadaan selville hänen lähikehityksen vyöhykkeensä (kuvio 6). (Karrasch, Lindblom-Ylänne, Niemelä, Päivänsalo ja Tynjälä 2011,
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89.) Lähikehityksen vyöhyke on lapsen itsenäisesti suorittaman tason ja toisen avustaman tason välillä. Tämä on tärkeä asia lapsen älyllisen kehityksen kannalta. Lapsen on mahdollista yhteistyössä
jonkun kanssa selvittää vaikeitakin tehtäviä ja tehdä enemmän kuin yksin. Jäljittely ja opetus nousevat suureen rooliin lähikehityksen vyöhykkeellä. (Vygotski 1982, 184–185.)

KUVIO 6. Lähikehityksen vyöhyke (mukaillen Karrasch ym. 2011, 89.)
4.3

Psykososiaalinen kehitys
Erik H. Eriksonin teorian mukaan yksilön kehitys etenee psykososiaalisten kehitystehtävien kautta.
Varhaislapsuuden kehitystehtävä liittyy perusluottamuksen ja epäluottamuksen syntymiseen. 2–3vuotiaana kehitysvaiheena ovat autonomian ja häpeän tunteet. Ympäristö vaikuttaa siihen, että lapselle kehittyvät hallinnan tunne ja kokemus omasta tahdosta. Leikki-iässä kehitysvaiheena vallitsee
aloitteellisuuden ja syyllisyydentunteen välinen ristiriita. Lapsi kehittyy oma-aloitteiseksi, kun hän
saa enemmän positiivista vastakaikua ympäristöstä, suhteessa epäonnistumisista johtuviin syyllisyydentuntoihin. (Karrasch ym. 2011, 182–185.)
Ihmisen tunne-elämä kehittyy ajan myötä. Esimerkiksi 3-vuotias pystyy hallitsemaan tunteitaan vielä
rajallisesti ja lapsi saattaakin tarvita aikuisen rauhoittavaa läsnäoloa. Aikuiset voivat vaikuttaa lapsen
tunne-elämään ja tunnetaitoihin antamalla mallia, ohjaamalla ja vastaamalla lapsen tunteisiin.
Leikki-ikäinen
•

pystyy kokemaan minätietoisuutta,

•

pystyy kokemaan sosiaalisten suhteiden ymmärtämistä edellyttäviä tunteita (ylpeys, mustasukkaisuus, häpeä, syyllisyys),

•

pystyy jossain määrin hallitsemaan tunteitaan sosiaalisen ympäristön odotusten mukaisesti,

•

säätelee tunnetilaansa turvautumalla kiintymyksen kohteisiin,

•

säätelee tunnetilaansa käyttämällä kielellisiä keinoja,

•

käyttää ulkoisia strategioita (esimerkiksi avun pyytäminen) mielen sisäisten tunteiden säätelykeinojen sijaan,

•

kokee leikki-iän alussa hallitsemattomia tunnemyrskyjä ja

•

työstää tunnekokemuksiaan leikin ja mielikuvituksen avulla. (Karrasch ym. 2011, 72–75.)

Minäkäsityksen muodostuminen on keskeistä psykososiaalisessa kehityksessä. Se alkaa hahmottua
jo kolmevuotiaana vuorovaikutuksessa tärkeiden ihmisten kanssa. Leikki-ikäinen lapsi tutkii itseään
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ja ympäristöään, jolloin käsitys itsestä muokkaantuu. Hän ymmärtää erillisyytensä ja opettelee sosiaalisia arvoja ja normeja. Myös yhteiset leikit toisten lasten kanssa ovat tärkeitä ja samalla lapsi oppii esimerkiksi vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja vertaisryhmässä. Hän sopeutuu eri tilanteisiin, kunnioittaa ja arvostaa muita. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 52.)
Kolmevuotias hahmottaa sukupuolirooleja ja sukupuoli-identiteetti kehittyy. Hän kokee erilaisia sosiaalisia tunteita, kuten empatiaa ja häpeää. Lapsi osaa myös erottaa tytöt ja pojat toisistaan ja ymmärtää, että omat taidot eivät aina riitä kaikkeen. Hän pohtii myös moraalisia asioita, jolloin oikean
ja väärän erottaminen onnistuvat. 5-vuotiaan toiminnassa ajatus on vahvemmin mukana ja hän pohtii, mitä sanoo ja tekee ennen kuin toimii. Tärkeää on myös, että lapset omat työt ovat esillä ja hän
saa onnistumisen kokemuksia. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 52–53.)
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5

LEIKIN MONINAISUUS
Leikki on luovaa toimintaa, puuhailua ja tapa suhtautua maailmaan (Helenius ja Lummelahti 2013,
14). Se on prosessimaista, vastavuoroista ja ennustamatonta (Hakkarainen ja Brėdikytė 2013, 105).
Kokemukset ja havainnot näkyvät lasten leikeissä ja samalla lapset saavat tietoa, luovat ystävyyssuhteita ja kontakteja. He myös oppivat ottamaan muut huomioon ja rakentamaan omaa sisäistä
maailmaansa. Ongelmanratkaisu, luova ajattelu, oppimismotiivit ja erilaiset ideat kehittyvät leikeissä.
(Helenius ja Lummelahti 2013, 14.) Niissä näkyvät lasten osaamisen rajojen kokeilu, innostuneisuus
ja yhteistyö. Sosiaalinen kanssakäyminen sekä lasten että lasten ja varhaiskasvattajien välillä mahdollistavat leikeissä tarvittavan osaamisen vahvistamisen ja kielen edistymisen. Leikki lisää yhteisöllisyyttä. (OPH 2018, 39.) Myös asenteet, moraali ja yhteistyötaidot kehittyvät ja samalla lapset jakavat omia kokemuksiaan muiden kanssa (Kahri 2003, 41).
Ojala (2018, 46) mainitsee artikkelissaan leikin muun muassa tukevan lapsen emotionaalista, kognitiivista ja sosiaalista kasvua. Leikki on sosiaalinen tapahtuma, joka kehittää kieltä ja motorisia taitoja. Pienet lapset voivat leikkiä yksin, aikuisen tai vanhempien lasten kanssa ja harjoitella erilaisia
esine- ja roolileikkejä. Lapsen leikin kehittymisessä on varhaiskasvattajan hyvä ottaa huomioon
muun muassa leikkiaika, pienryhmätoiminta sekä monipuoliset leikkivälineet ja -materiaalit. Toiminnan suunnittelussa varhaiskasvattajat voivat kysyä lapsilta heidän ideoitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. (Hyvärinen, Hänninen, Lipponen, Ollikainen ja Miettinen 2011, 12−13.)
Pihapiirissä ja metsässä leikkiminen mahdollistavat elinikäisen oppimisen. Luonnossa voidaan harjoitella esimerkiksi matemaattista ajattelua, monilukutaitoa sekä erilaisten kasvien ja eläimien nimeämistä. Työntekijöiden on tärkeää tehdä toiminnassa näkyväksi ulkoiluajan pedagogiikkaa. (Pakanen
2017, 5.) Vuodenajat tarjoavat hyviä tietylle ajalle ominaisia leikkejä. Sekä kotona että lasten hoitopaikoissa on tärkeää havainnoida vuoden kulkua ja vuodenaikojen vaihteluita. Jokainen vuodenaika
on ainutlaatuinen ja vaikuttaa meihin omalla tavallaan. Vuoden kiertokulku antaa odotuksia, merkityksiä ja iloa. Talvella lapset voivat esimerkiksi tarkkailla eläinten jälkiä, leikkiä hippaa ja lumiukko
leikkejä. Keväällä pihassa voidaan hyppiä narua ja ruutua sekä keinua. Kesällä hiekkalaatikko tarjoaa
lapsille hyviä hiekkaleikkejä ja lähimetsään voidaan tehdä esimerkiksi retkiä ja rakentaa majoja.
Luonnosta saadaan hyviä materiaaleja, joita varhaiskasvattajat ja lapset voivat hyödyntää leikeissä.
Syksyllä leikit jatkuvat ja silloin lapset kiinnostuvat jännittävistä taskulamppu leikeistä. (Helenius ja
Lummelahti 2013, 235–241.)
Tarkka korostaa Saarisen (2018, 33) kirjoittamassa artikkelissa leikin tärkeyttä. Se vaikuttaa lasten
kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lapset pystyvät leikeissä kokeilemaan erilaisia rooleja ja näkökulmia. He voivat leikin tiimellyksessä myös käydä läpi itselleen tärkeitä asioita. Tarkka mainitsee
myös leikin pedagogisen näkökulman ja sen, kuinka tärkeää varhaiskasvattajan on olla tietoinen,
mitä leikeissä tapahtuu. Vaatii ammattitaitoa osata ohjata ja olla leikeissä mukana oikean verran.
Toiminnan tulee olla tavoitteellista sekä monipuolista.
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Izumi-Taylorin ja Rogersin (2016, 210–212) artikkelissa käsitellään Japanin näkemystä leikin roolista. Leikki on oleellinen osa varhaiskasvatusta, mutta siihen kuitenkin liittyy erilaisia käsityksiä ja
näkemyksiä ympäri maailmaa. Monissa kulttuureissa katsotaan, että leikillä on yhteys lapsen kehitykseen ja elinikäiseen oppimiseen. Joissakin kulttuureissa taas, kuten Japanissa, ei tällaiseen uskota, vaan leikki nähdään siinä hetkessä tapahtuvana asiana. Leikki on leikkiä, ei mitään enempää
tai vähempää. Varhaiskasvattajan tulee pikemminkin kannustaa leikkiin kuin opettaa sitä.
Toisena eriäviä mielipiteitä aiheuttavana asiana mainitaan varhaiskasvattajan rooli leikissä. Onko hän
leikissä esimerkiksi seuraajana, ulkopuolisena vai osallisena. Jotkin näkemykset ovat kulttuurisia uskomuksia ja niitä on hyvä kyseenalaistaa, mutta samalla myös tärkeä kunnioittaa. Meidän kaikkien
tulisi olla selvillä näistä erilaisista näkemyksistä ja mitä kaikkea ne sisältävät, jotta voimme arvioida
omia uskomuksiamme ja arvojamme tullaksemme paremmiksi varhaiskasvattajiksi. (Izumi-Taylor ja
Rogers 2016, 210, 214.)
Varhaiskasvattajat mahdollistavat leikkimisen ja sen, että kaikki lapset saavat olla mukana leikeissä
siinä määrin kuin oma osaaminen riittää. Työntekijät suunnittelevat toiminnan, ohjaavat leikkiä ja
etenevät asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi erimielisyyksien ja vuorovaikutuksen kannalta
on tärkeää, että varhaiskasvattaja on fyysisesti ja psyykkisesti läsnä. Yhteisössä rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta, kekseliäisyyttä, luovuutta ja itseilmaisua. Varhaiskasvattajalta vaaditaan
herkkyyttä, sukupuolisensitiivisyyttä ja ammatillisuutta. Leikin havainnoiminen koetaan myös tärkeäksi, sillä samalla käsitetään paremmin lasten ajattelua, mielenkiinnon kohteita, tunteita ja kokemuksia. (OPH 2018, 38–39.)
Kasvatusyhteistyöllä on suuri rooli suunniteltaessa lasten kehityksen ja oppimisen tukea (OPH 2018,
34). Yhdessä huoltajien kanssa varhaiskasvattajat voivat keskustella esimerkiksi leikin tärkeydestä ja
lasten leikkien havainnoista. Samalla tuetaan leikin näkymistä sekä varhaiskasvatuksessa että kotona. (OPH 2018, 40.) Molemmat osapuolet ovat tasa-arvoisessa asemassa ja keskustelu on dialogista (Mahkonen 2018, 74).
5.1

Leikin kehitysvaiheet
Leikki voidaan jakaa eri vaiheisiin, jotka ovat harjoitus-, esine-, rooli- ja sääntöleikki. Harjoitusleikissä toimitaan yhdessä aikuisen kanssa, jolloin lasta esimerkiksi hypitetään ja lauletaan lauluja
(Helenius 1993, 29.) Toinen leikin vaihe on esineleikki. Yksi keskeinen opittava asia on symbolifunktio, jossa ymmärretään eri esineiden ja asioiden merkitys sekä käyttötarkoitus. Siinä pystytään myös
keksimään esineille uusia nimiä ja käyttötarkoituksia. (Helenius 1993, 31–33.)
Roolileikki on yleistä alle kouluikäisten keskuudessa, erityisesti 3–6-vuotiailla. Tähän siirtyminen vaatii muun muassa korvaavien esineiden käyttöä ja toimintojen ketjuttamisen hallintaa. (Helenius
1993, 36–41.) Lapsia ei enää kiinnosta pelkästään esineiden tutkiminen vaan ihmiset, jotka käyttävät niitä (Helenius ja Lummelahti 2013, 88). Roolileikeissä pystytään myös erottamaan toisen teot ja
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voidaan heittäytyä tiettyyn rooliin, jolla on tarkoitus. Lapsi oppii ottamaan muut huomioon, ilmaisemaan itseään kielellisesti ja keksimään kuvitteellisia tilanteita. (Helenius 1993, 37–38.) 3–4-vuotiaana mielikuvitustilanne jaetaan leikkikavereiden kanssa (Martinez-Abarca 2015, 35). 4-vuotiaana
vuorovaikutus muiden kanssa on monipuolista ja leikit ovat pidempiaikaisia. Rooliasuun pukeutuminen ottaa askeleen kohti leikin maailmaa ja se koetaan tärkeäksi. (Helenius 1993, 38.) Myös roolin
omaksuminen on ydinasiassa, ja jos sitä ei noudateta, syntyy usein kiistoja (Helenius ja Lummelahti
2013, 108). Monet hakeutuvat vanhempien lasten seuraan, joilla on hyvät yhteisleikkitaidot. Samalla
otetaan ideoita omiin leikkeihin. On todettu, että tytöillä roolileikit ovat enemmän käytössä kuin pojilla. (Helenius 1993, 39–40.) Lapsilta vaaditaan leikeissä kielen ja kulttuurin osaamista. Jos nämä
taidot ovat vielä heikot, roolileikit kestävät vain hetken. (Martinez-Abarca 2015, 35.)
Varhaiskasvattaja on roolileikeissä herkkätunteinen, koska kaikki asiat, kuten vuorovaikutus ja tunteet, ovat totta eivätkä kuvitteellisia. Lisäksi leikkivälineiden laatu huomioidaan ja valmiit leikkipisteet
kyseenalaistetaan. Lapsia on hyvä ohjata myös muihinkin kuin sukupuolisidonnaisiin toimintoihin ja
tarjota laajasti eri toimintamahdollisuuksia. Ryhmässä huomioidaan uudet lapset, eri kulttuurista tulleet ja erityistä tukea tarvitsevat. Leikin merkitystä korostaessa voidaan vaikuttaa positiivisten suhteiden syntymiseen lapsiryhmässä. Leikkiä myös havainnoidaan ja lapsille tarjotaan uusia kokemuksia. (Helenius ja Lummelahti 2013, 95–96.) Roolileikkejä ohjataan sisältä- tai ulkoapäin. Usein ohjaaminen tapahtuu ulkoapäin, jolloin lasten kanssa suunnitellaan yhdessä leikkiympäristöt ja varhaiskasvattaja seuraa leikkejä vierestä. Suosittua on myös sisältäpäin ohjaus, jolloin leikkeihin osallistutaan aktiivisesti. (Koivula, Siippainen ja Eerola-Pennanen 2017, 186.)
7-vuotiaasta lähtien puhutaan sääntöleikeistä. Silloin leikin aiheet ovat monipuolisia ja erilaiset säännöt nousevat leikeissä esille. Sääntöleikit onnistuvat myös pienemmillä yhdessä aikuisten kanssa.
(Helenius 1993, 38–41.) 3–4-vuotiaat osaavat jo yksinkertaisia sääntöleikkejä ja heiltä onnistuvat
jäljittely, sanaton ilmaisu sekä roolissa oleminen (Martinez-Abarca 2015, 36).
5.2

Leikki oppimisympäristönä
Howard (2010, 202–204) tuo artikkelissaan esiin näkökulman leikin tärkeydestä lapsille. Onko leikki
välttämätöntä lapsen oppimiselle? Asiaa voi miettiä siltä kannalta, että onko olemassa sellaista taitoa, jonka lapsi voi oppia vain leikin avulla? Tästä voidaankin todeta, että kaikki taidot, jotka lapsi
oppii leikkien avulla, on mahdollista oppia myös joissakin muissa toiminnoissa. Leikki kuitenkin tarjoaa erilaisen oppimiskokemuksen verrattuna muihin ja sen kehityksellisestä näkökulmasta on olemassa todisteita.
Leikkipedagogiikassa korostuu esteettisyys ja siinä yhdistyvät draama, leikki ja kirjallisuus. Yhteisten
leikkimaailmojen luominen aikuisten ja lasten välille on tärkeää. Luovan leikkipedagogiikan haasteena on, miten luodaan aikuisten ja lasten leikkimaailmaan leikin esteettisyys. Yleisesti ottaen ongelmana on myös leikin juonellisten kokonaisuuksien hallitseminen. Pedagogisessa ohjaamisessa
rikastetaan lasten elämänkokemusta, annetaan yhteisiä leikkikokemuksia, mahdollistetaan lähikehityksen vyöhyke erilaisilla leikkiympäristöillä sekä muodostetaan tasapaino oma-aloitteisen leikin ja
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yhteisleikin välille. Kun elämänkokemusta rikastetaan, lapset pyrkivät ja kokevat tarvetta tehdä vielä
enemmän kuin mihin omat taidot riittävät. Mielenkiintoisiin ja arvoituksellisiin asioihin tutustutaan
yhdessä. Lasten luovuus näkyy leikeissä improvisointina. (Hakkarainen ja Brėdikytė 2013, 131–132,
141–147.)
Leikkipedagogiikkaan liittyy seitsemän eri näkökulmaa, jotka otetaan toiminnassa huomioon. Jotta
leikkiä voisi viedä pedagogiseen suuntaan, varhaiskasvattajien täytyy tiedostaa ne. Ensimmäiseksi
leikkipedagogiikka vie lasten kulttuurista kehitystä eteenpäin arvioiden leikkiä. Kulttuuri muokkaantuu eri sukupolvien tulkinnassa, minkä lähtökohtana on leikki. Toiseksi leikissä mukana oleminen
kulttuurisessa kehityksessä on yhteinen prosessi. Tällöin yhteistoiminnan laadun kehittäminen on
keskeistä leikissä. Lisäksi leikissä kehittyvät omat leikkitaidot sekä ryhmässä toimiminen. Kolmanneksi kulttuurisessa kehityksessä tarvitaan luovuutta. Jos valmiita malleja siirretään toiselle sukupolvelle, se ei vie kehitystä eteenpäin. Aikuisten ja lasten leikissä luova toiminta mahdollistaa kehityksen, jossa näkyvät yhteiset tunnekokemukset. Neljänneksi leikkiminen on oiva tapa viedä lasten
kulttuurista kehitystä eteenpäin. Leikissä kehittyvät muun muassa symbolifunktio, tarinallisuus ja
mielikuvitus. Viidenneksi aikuinen huomioi leikin psykologisuuden, jolloin leikin kehittymistä on mahdollista tukea. Leikkiin pääsee myös syvemmin kiinni, kun siinä on itse mukana. Samalla lasten auttaminen on helppoa. Kuudenneksi leikkipedagogiikassa yhtenä menetelmänä on luoda yhteisiä leikkimaailmoja aikuisille ja lapsille. Kaikki muut asiat tukevat näitä leikkimaailmoja. Erityisesti juonellinen
leikkimaailma on merkityksellistä lasten kulttuuriselle kehitykselle. Seitsemännessä eli viimeisessä
näkökulmassa leikki kehittää lapsen aivojen toimintaa ja rakennetta. Keskushermostoon vaikuttavat
lapsuudenaikaiset kokemukset, leikki ja ihmissuhteet. Lisäksi viime vuosina tutkimuksissa on havaittu, että leikin kehittymistä ei säätele vain perimä, vaan myös kulttuurihistorialliseen psykologiaan
liittyvät asiat. (Hakkarainen ja Brėdikytė 2013, 140–141.)
Leikkimaailma on aikuisten ja lasten yhteinen kuvitteellinen maailma. Se on lapselle maailma, josta
saadaan kokemusta. Tämän taustalla ovat tarinat, sadut ja draama. Leikkimaailman tehtävänä on
lisätä lapsiystävällisyyttä kasvatuksessa, jolloin leikin esteettisyys ja uudet menetelmät ovat keskeisiä. Se tukee ja vahvistaa lapsen kehitystä, leikin kehittymistä, mielikuvitusta sekä luovuutta. Erilaiset ristiriidat tuovat jännitettä leikkeihin ja draamaa sisältävä teksti vaikuttaa yhteisleikin kehittymiseen. Rikas sisältö herättää lasten ja aikuisten mielenkiinnon. (Hakkarainen ja Brėdikytė 2013, 128–
132.)
5.3

Erilaiset leikit varhaiskasvatuksessa
Lasten leikit jaetaan muun muassa liikunta-, mielikuvitus-, riehumis-, ulko-, pienten lasten-, tutustumis- ja vuorovaikutusleikkeihin. Liikuntaleikit kehittävät lasten ryhmätyötaitoja. Mielikuvitusleikit
puolestaan lisäävät lasten mielikuvitusta ja niissä ei kilpailla. Lapset saavat oivalluksia ja keksivät
uusia asioita. Rauhoittavat leikit ja loppuleikit sopivat hyvin toiminnan loppuun ja aihetta vaihdettaessa. Ne vahvistavat lasten keskittymiskykyä, itsetuntemusta ja turvallisuuden tunnetta. Ulkoleikeissä lapset oppivat hallitsemaan omaa kehoaan ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. (MLL s. a.)
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Emme keränneet leikkejä leikkikansioon sen perusteella, miten ne jaetaan, vaan etsimme niitä kehityksellisestä näkökulmasta.
Perinneleikit ovat yhtenä osana leikkikansiotamme. Ne ovat jo varhain syntyneitä leikkejä, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle melkein samanlaisena. Leikeissä on mukana useampi lapsi ja ne ovat
usein sääntöleikkejä, esimerkiksi kymmenen tikkua laudalla. Leikkien aiheissa näkyy aikakauden
kulttuuri. Vanhemmat ovat yleensä hyvin kiinnostuneita perinneleikeistä, mutta eivät aina opeta niitä
lapsilleen. Lapset voivat oppia eri leikkejä esimerkiksi päiväkodissa, pihapiirissä ja vieraillessa toisten
lasten luona. Perinneleikkejä voidaan toisella nimellä kutsua seuraleikeiksi. Tänä päivänä ollaan yhä
enemmän kiinnostuneita perinneleikeistä. Niiden esille tuominen tuo erilaisia entisajan leikkejä tutuksi ja samalla saadaan yhä suurempi joukko lapsia leikkimään niitä. (Helenius ja Lummelahti 2013,
164–165.) Ketkä muutkaan olisivat parempia viemään eteenpäin tätä kulttuuriperintöä, kuin varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja alan opiskelijat.
5.3.1 Yhteisleikit
Yhteisleikit tarkoittavat erilaisia leikkejä, joissa on mukana kaksi tai useampi lapsi. Kun lapsi leikkii
muiden kanssa, alkaa hän kiinnittyä yhteiskuntaamme (sosialisaatio). Muiden kanssa leikkiessään
lapsi oppii jakamaan ja käsittelemään tunteitaan sanallisesti. Hän oppii myös sosiaalisia taitoja, kuten yhteistyötaitoja, ja alkaa muodostaa positiivisia suhteita vertaisiinsa. (Boivin 2014.) Vertaisten
kanssa tapahtuva vuorovaikutus ja oppiminen on tärkeää. Myös lasten yhteisiä keskusteluhetkiä ei
saa unohtaa. Eri-ikäisten lasten ryhmissä varmistetaan lähikehityksen vyöhykkeen onnistuminen hyvin, kun taas saman ikäisissä lapsiryhmissä se ei ole yhtä laadukasta. Lapset jakavat laajemmin omia
kokemuksiaan ja osaavat kielensä paremmin ryhmässä, jossa on eri-ikäisiä lapsia. (Hermanforss ja
Eskelinen 2016, 72–73.)
Yhteisleikeissä lapset kehittävät eläytymiskykyä, empatiaa ja vuorovaikutustaitoja. Myös asenteet,
moraali ja yhteistyötaidot kehittyvät sekä he voivat samalla jakaa omia kokemuksia. (Kahri 2003,
41.) Lapsilta vaaditaan joustavuutta ja luovuutta, jotta leikissä oleva juoni kehittyy. Lasten täytyy
ymmärtää erilaisten roolien näkökulmat ja roolisuhteet. (Hakkarainen ja Brėdikytė 2013, 145–148.)
Suhosen ym. (2014, 190‒191) artikkelin tutkimuksessa todetaan tyttöjen ja poikien leikkikäyttäytymisissä olevan tilastollisesti huomattavia eroja. Tulokset osoittavat tyttöjen leikkivän huomattavasti
useammin yhteisleikkejä poikiin verrattuna. Eri-ikäisten lasten leikeissä isompien lasten mukanaolo
antaa elämyksiä muille eikä se haittaa, vaikka pienet lapset eivät kokonaan ymmärrä leikkiä (Helenius ja Lummelahti 2013, 26). Leikeissä lapset keskustelevat toistensa kanssa ja leikkivät kuvitteellisia leikkejä (Suhonen ym. 2014, 188). Samalla he havainnoivat, kokeilevat ja omaksuvat sääntöjä.
Lapset oppivat hallitsemaan omia tunteitaan ja tahtoaan sekä tarkastelemaan toisten ihmisten näkökulmia. (OPH 2018, 39.) Yhteisleikeissä lasten on myös mahdollista peilata omia taitojaan toisiinsa
(Haapsalo, Kirkkopelto ja Repo 2016, 49). Kaikki mukana olevat, myös passiiviset ja ujot lapset, ovat
tärkeitä leikeissä. Toiminnassa syntyy jännite ja se vaatii lapsilta luovuutta. Leikin edetessä luovat
teot katsotaan yhteisiksi. (Hakkarainen ja Brėdikytė 2013, 222.)
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Lapsen ja varhaiskasvattajan yhteinen leikki on leikkipedagogiikan perusta. Varhaiskasvattajan on
tärkeää olla mukana, kun tehdään kuvitteellisia tilanteita lapsille. Näiden tilanteiden on tarkoitus olla
houkuttelevia, joten varhaiskasvattajalta vaaditaan muun muassa tarinallisuutta ja herkkyyttä. Esimerkiksi roolihahmo herättää lasten kiinnostuksen. Varhaiskasvattaja ei toimi auktoriteettina, joka
tietää kaiken. Sen sijaan lapsille annetaan satujen ja tarinoiden juoneen liittyviä oppimistehtäviä.
Varhaiskasvattaja on myös kaverina sekä auttaa ja opettaa leikeissä tarvittavia taitoja. Kukaan ei
pysty yksin sanomaan, miten leikki etenee yhteisleikeissä. Sitä ohjaamassa ovat ideat, yhteinen mielekkyys ja symboliikka. Silloin kaikkien täytyy tehdä töitä, jotta voi ymmärtää toista. Yleensä yhteisleikki mahdollistaa laadukkaan oma-aloitteisen leikin. Vaikka lasten taidot ovat eritasoisia, varhaiskasvattajan on oleellisempaa sitoutua leikkiin ja sen sääntöihin. Usein saattaa näkyä, että varhaiskasvattaja on opettajana ja lapsi oppilaana. Tällöin on hyvä muistaa, että molemmat ovat tasavertaisia kumppaneita. (Hakkarainen ja Brėdikytė 2013, 1, 105ꟷ106, 142.)
Varhaiskasvattajan osallistumisesta ja roolista leikeissä on tutkittu vähän. Kuitenkin on havaittu, että
varhaiskasvattajat eivät ole varmoja mikä heidän tehtävänsä on leikeissä. He ovat lasten leikeissä
mukana vähän ja roolissa oleminen tuntuu vaikealta. Tutkimukset kertovat myös varhaiskasvattajan
leikin tukemisen ja siihen osallistumisen lisäävän lasten oppimista. Lapset oppivat esimerkiksi erilaisia keinoja ajatella ja toimia varsinkin varhaiskasvattajalta, mutta myös muilta lapsilta. Varhaiskasvattajan ja lapsen yhteinen leikki lisää lähikehityksen vyöhykettä ja positiivista vuorovaikutussuhdetta. Tämä vuorovaikutussuhde taas vahvistaa lapsen kehitystä. Leikit voivat olla muun muassa
rooli- ja sääntöleikkejä. Yhteinen leikkimaailma vie jokaisen siihen osallistuvan leikkitaitoja eteenpäin. Leikit myös rikastuvat, kehittyvät ja lapset sitoutuvat niihin vahvemmin. Varhaiskasvattajan on
helpompi käsittää lasten leikkejä, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia suhteita, kun hän on mukana
leikeissä. Samalla voidaan nähdä lapset kokonaisvaltaisesti ja keskustella yhdessä. Täytyy myös oivaltaa lasten näkökulmia ja tiedostaa, että lapset ovat saattaneet miettiä roolin valmiiksi. (Koivula
ym. 2017, 177–182.)
Hakkarainen ja Brėdikytė (2013, 148) korostavat varhaiskasvattajan ja lapsen tasavertaista asemaa
leikissä, kun taas Koivula ym. (2017, 181) toteavat leikin olevan lapsilähtöistä, jolloin lapset kantavat
päävastuun leikistä ja vievät sitä eteenpäin. Tästä voimme todeta, että yhteisleikkiin osallistuvien
vastuunjakoon ei ole yhtä oikeaa tapaa. Meidän mielestä yhteisleikissä korostuu lapsilähtöisyys,
mutta varhaiskasvattaja kuitenkin mahdollistaa leikin etenemisen. Lapset saavat itse vaikuttaa leikin
kulkuun, mutta tilanteen vaatiessa varhaiskasvattaja ohjaa leikkiä.
5.3.2 Ohjattu leikki
Ohjattu leikki on leikkiä, joka edistää lapsen oppimista ja taitoja (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 77).
Siinä varhaiskasvattajalla on tärkeä rooli, sillä hän ohjaa ja vie leikkiä eteenpäin toisin kuin vapaassa
leikissä. Hän myös asettaa leikkiympäristölle ja -prosessille oppimis- tai kehittämistavoitteita, kuten
tunnetaitojen vahvistaminen. (Helenius ja Korhonen 2008, 109.) Toiminnassa otetaan huomioon
kasvatustehtävät ja yksittäisen lapsen tai koko ryhmän vaatima ohjaus eri tilanteissa (Helenius 1993,
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89). Ohjattu leikki vaatii pedagogista osaamista. Sen pohjana toimivat tieto lapsista ja leikin havainnoiminen. Leikin ohjaaminen voi olla vaikeaa, mutta silti mielenkiintoista. Toiminnan suunnitteleminen mahdollistaa mukavan tuokion ja oppimisen. Samalla kaikki ovat täysillä mukana siinä. Varhaiskasvattaja katsoo, että lasten leikkitaidot ovat leikkiin sopivat ja ne edistyvät. Oppiminen ja leikki
liittyvät vahvasti toisiinsa. (Koivula ym. 2017, 182–183.)
Weisbergin, Kittredgen, Hirsh-Pasekin, Golinkoffin ja Klahrin (2015, 8–9) mukaan lapset voivat oppia
huomattavasti enemmän ohjatun leikin kuin itse opetustilanteiden avulla. Ohjatussa leikissä olennaisena asiana on se, että varhaiskasvattaja kokoaa ja suunnittelee leikkiympäristön, mutta lapset saavat itse vaikuttaa leikin kulkuun. Tämä mahdollistaa lapsille vapauden edetä leikissä omaa tahtia,
mutta samalla saada oppimiskokemuksia “piilotettuna” leikin muotoon. Ohjaajan on myös mahdollista hivuttaa lapsia oppimistavoitteiden suuntaan kyselemällä heiltä avoimia kysymyksiä leikin lomassa. Avointen kysymysten avulla lapset oppivat muun muassa miettimään erilaisia näkökulmia
tilanteisiin.
Ohjattu leikki voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan leikkiin. Kun varhaiskasvattaja antaa neuvoja,
ohjeita, esittää vaatimuksia, hyväksyy tai on vastaan lapsen tekemisiä, puhutaan suorasta leikin ohjaamisesta. Siinä voi näkyä myös sanaton viestintä. (Helenius ja Korhonen 2008, 112.) Suorissa ohjauskeinoissa varhaiskasvattaja vaikuttaa suoraan itse leikkiin, kun taas epäsuoriin ohjauskeinoihin
sisältyy muun muassa leikkivälineitä ja tilaa koskevat asiat (Koivula ym. 2017, 184). Epäsuoraa ohjaamista ovat elämänkokemuksen rikastaminen ja leikkiympäristön muutokset. Varhaiskasvattajan
on hyvä miettiä myös leikin ohjaamisen kokonaisuutta ja tilan antamista lasten omalle leikille. Hän
voi rakentaa leikkimaailmoja yhdessä lasten kanssa tai opettaa valmiin leikin ohella. Samanlainen
leikin ohjaaminen ei toimi koko leikki-iän ajan, vaan se muokkautuu leikin kehittyessä ja muuttuessa.
Varhaisessa ohjaamisessa korostuvat rikkaat elämänkokemukset, lasten ja varhaiskasvattajien yhteisleikki, leikkiympäristön muuttuminen ja varhaiskasvattajan vahvistama vuorovaikutus. Ideana on,
että kaikkia edellä mainittua neljää asiaa tarvitaan leikin kehityksen vaiheissa. Se, mitä painotetaan,
vaihtelee. Esimerkiksi roolileikissä varhaiskasvattaja voi kehittää juonta lasten kanssa yhdessä.
Haasteena on kuviteltujen leikkitilanteiden luominen ja niissä johdonmukaisesti toimiminen. Ohjatussa leikissä ongelmana on myös se, että leikki ei kehity pitkään aikaan. (Helenius ja Korhonen
2008, 112–115.) Lasten taidot ja osaaminen kuitenkin kehittyvät, vaikka leikki itsessään pysyy samana.
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6

KEHITTÄMISTYÖNÄ LEIKKIKANSIO
Opinnäytetyö oli tuotteistettu kehittämistyö, jossa kehitimme ja suunnittelimme toimeksiantajalle
heidän tarpeisiinsa tuotteen, joka oli leikkikansio. Tuotteen kehittämistä varten tutkimme millaisia
leikkejä voi järjestää eri-ikäisille lapsille sekä kokeilimme ja havainnoimme, miten valitut leikit toimivat lasten kanssa. Leikit otettiin sen perusteella, että ne tukevat lasten kasvua, kehitystä, oppimista
ja hyvinvointia. Kehittämistyöprosessin lopuksi arvioimme leikkikansion toimivuutta ja mahdollisia
jatkokehittämistarpeita (mukaillen Venhovaara ja Viklund 2017).
Opinnäytetyötä työstettiin eteenpäin tammikuusta 2018 maaliskuulle 2019 asti (taulukko 2). Esitimme aihekuvauksen 22.2.2018. Sen jälkeen laadimme työsuunnitelman, jonka esitimme 7.5.2018.
Toukokuussa 2018 järjestetyssä vanhempainillassa vanhempia informoitiin ja kannustettiin täyttämään lomake. Kesän 2018 aikana etsimme teoriatietoa ja yhteisleikkejä eri lähteistä. Syyskuussa
2018 laadimme ohjaus- ja hankkeistamissopimuksen sekä järjestimme ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan lapsille yhteisiä leikkituokioita, joissa kokeilimme erilaisten leikkien toimivuutta. Kokosimme syyskuussa myös mallikappaleen leikkikansiosta, jonka jätimme kolmeksi kuukaudeksi Nuppulaan testaukseen. Talvella 2018–2019 kokosimme valmiin leikkikansion ja kirjoitimme opinnäytetyön raporttia. Helmi- ja maaliskuun 2019 aikana pyysimme toimeksiantajalta suullisesti ja kirjallisesti palautetta
leikkikansiosta ja opinnäytetyöprosessista. Toimeksiantaja sai myös vaikuttaa heitä koskeviin kohtiin
opinnäytetyöraportissa. Virallinen leikkikansio valmistui helmikuussa ja opinnäytetyöraportti maaliskuussa.
TAULUKKO 2. Opinnäytetyöprosessi
Kevät 2018

•
•
•

Aihekuvaus 22.2
Työsuunnitelma 7.5
Alkukartoituksena kyselyiden järjestäminen vanhemmille ja työntekijöille
• Kyselylomakkeiden tekeminen
• Vanhempainilta 14.5

Kesä 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoriatiedon etsimistä
Leikkien valitsemista
Yhteisleikkien kokeileminen lasten kanssa Nuppulassa syyskuussa
Ohjaus- ja hankkeistamissopimus
Opinnäytetyöraportin kirjoittamista
Kansion mallikappale Nuppulassa käytössä
Leikkikansion kokoamista
Opinnäytetyöraportin kirjoittamista
Palautteen kerääminen
Valmis leikkikansio
Opinnäytetyöraportin viimeistely
Opinnäytetyö valmis maaliskuussa 2019
Kypsyysnäyte
Hyvinvointikonferenssi 11.4

Syksy 2018

Talvi 2018
Kevät 2019

6.1

Tuotekehitysprosessi
Tuotteen kehittäminen etenee tuotekehitysprosessin mukaan (kuvio 7). Siinä vaiheet ovat ongelman
tai kehittämistarpeen tunnistaminen, ideointi, luonnostelu, kehittely ja viimeistely. Vaiheet voivat olla
käynnissä rinnakkain. Tuotekehitysprosessissa tavoitteet ovat yksilöllisiä ja kaikissa eri vaiheissa
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oleellista ovat palaute ja arviointi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi valmistaa täysin uusi materiaalinen tuote, palvelu tai näiden sekoitus. (Jämsä ja Manninen 2000, 28, 30, 80.) Meidän opinnäytetyössä pääpainona oli uuden tuotteen valmistaminen.

Viimeistely
Kehittely
Luonnostelu
Ideointi

Ongelman tai
kehittämistarpeen
tunnistaminen

KUVIO 7. Tuotekehitysprosessi (mukaillen Jämsä ja Manninen 2000, 85.)
6.1.1 Ongelman tai kehittämistarpeen tunnistaminen
Ongelman ja kehittämistarpeen tunnistamisessa selvitetään, mihin ongelmaan tai tarpeeseen tuotteen kehittäminen auttaa. Tässä vaiheessa on tärkeää miettiä ongelman suuruus, yleisyys ja keihin
se vaikuttaa. Vaiheessa voi ilmetä tarvetta tehdä tarkempia selvityksiä kehittämistarpeen tunnistamiseksi. (Jämsä ja Manninen 2000, 31, 85.)
Opinnäytetyömme toimeksiantaja kertoi, että heillä oli haasteena keksiä yhteisleikkejä eri-ikäisille
lapsille. Yleisesti ryhmäperhepäiväkodeissa ikäerot lapsiryhmässä ovat suurempia kuin päiväkodeissa. Opinnäytetyön alussa ryhmäperhepäiväkoti Nuppulassa oli pääasiassa 3–5-vuotiaita lapsia,
joten päätimme keskittyä tämän ikäisiin lapsiin. Yhteisleikit eivät näy vielä niin vahvasti alle 3-vuotiailla lapsilla, joten koimme hankalaksi laajentaa ikähaarukkaa pienempiin lapsiin. Toki 2-vuotiailla on
mahdollisuus olla omien kykyjensä mukaan leikeissä mukana tai seurata niitä. Jo läsnäolo luo osallisuuden tunnetta lapselle. Leikkien valitsemisen lähtökohtana mietimme, millaisia yhteisleikkejä voidaan järjestää 3–5-vuotiaille lapsille.
6.1.2 Ideointi
Ideointi alkaa, kun kehittämistarve on selvillä, mutta siihen ei ole vielä löydetty ratkaisuja. Tässä
vaiheessa pohditaan vaihtoehtoja, käytetään erilaista tietoa ja yritetään etsiä ongelmaan ratkaisu.
Apuna käytetään erilaisia lähestymis- ja työtapoja. Yksi eniten käytetty menetelmä on luovan toiminnan ja ongelmanratkaisun menetelmä. Lisäksi pyytämällä palautetta esimerkiksi toimeksiantajalta
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voidaan etsiä ongelmaan ratkaisuja. Ideoinnin aikana mukana olevien henkilöiden erilaiset ominaisuudet nähdään positiivisena. Samalla luodaan tuotekonsepti, jossa kerrotaan suunniteltavasta ja
valmistettavasta palvelusta tai tuotteesta. Silloin mietitään esimerkiksi mitä hyötyä ratkaisusta on ja
kuka on tärkein kohderyhmä. (Jämsä ja Manninen 2000, 35–40, 85.)
Jo ennen toimeksiantajan mainitsemaa kehittämistarvetta, meillä oli ideana tehdä jonkinlainen kansio liittyen varhaiskasvatukseen. Prosessin edetessä ideaksi tarkentui leikkikansion tekeminen.
Etsimme kohderyhmälle sopivia leikkejä netistä ja kirjoista. Keksimme kansioon myös itse leikkejä
sisällön monipuolistamiseksi. Tuotteena on kansio, jossa yhteisleikit jaetaan sisä- ja ulkoleikkeihin.
Toteutimme ideointivaiheen hieman soveltaen, koska meillä oli ratkaisuidea (kansio) jo valmiina, jota
ehdotimme toimeksiantajalle. Koko tuotekehitysprosessin aikana hyödynsimme eri osapuolten ajatuksia. Kansiosta on hyötyä toimeksiantajalle yhteisleikkien järjestämisessä esimerkiksi siitä näkökulmasta, että leikit löytyvät helposti yhdestä paikasta, eikä niitä tarvitse etsiä monesta lähteestä.
Tuominen, Järvi, Lehtonen, Valtanen ja Martinsuo (2015, 6–8) ovat listanneet tuotteistamisen hyötyjä ja haasteita. Keskeisinä hyötyinä meidän työssä näkyivät yhteistyön ja tiedon välittämisen parantuminen sekä laadukas palvelu. Haasteiksi voivat muodostua esimerkiksi kaavoihin kangistuminen
ja eri osapuolten huono osallistuminen tuotteistamiseen. Leikkikansio mahdollistaa jokaiselle varhaiskasvattajalle yhtä hyvät lähtökohdat leikkien järjestämiseen, jolloin ohjatun leikin laatu ei ole riippuvainen siitä, kuka sitä järjestää. Otimme ryhmäperhepäiväkodin varhaiskasvattajat mukaan kansion
suunnitteluun ja pidimme heidät ajan tasalla prosessin jokaisessa vaiheessa. Vastasimme haasteisiin
luomalla ja ylläpitämällä hyvää yhteistyösuhdetta toimeksiantajan kanssa. Mielestämme leikkikansio
estää monipuolisuudellaan kaavoihin kangistumista. Kuitenkin leikkien käyttäminen pelkästään kansiosta voi johtaa urautumiseen, joten on hyvä pysyä kehityksessä mukana ja käyttää toiminnan järjestämisessä muitakin leikkejä.
6.1.3 Luonnostelu
Tuotteen luonnostelussa lähdetään suunnittelemaan ja luomaan uutta tuotetta. Tuotteen laadun
kannalta on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi tuotteen sisältö, säädökset ja ohjeet sekä toimintaympäristö. Laadukasta tuotetta vahvistaa tuotteeseen liittyvät kirjat ja asiantuntijat. Suunnittelussa selvitetään tuotteen käyttäjien tarpeita, ongelmia, ominaisuuksia sekä organisaation suunnitelmia ja
toimintaohjelmia. Tuotteen luonnostelussa otetaan myös huomioon työntekijöiden ajatukset. Lisäksi
varmistetaan, että tuote ja sen sisältö vastaavat toisiaan. Samalla etsitään tietoa asiakkaista, tuotteesta, sen laatutekijöistä, valmistamisesta ja aiheesta. Eri aiheeseen liittyvien tutkimuksien etsiminen auttaa sisällön rakentamisessa. Tietoa myös analysoidaan, jolloin saadaan selville eri vaihtoehtoja, periaatteita ja mitä tehdään. Tuotekonsepti tarkentuu tuotekuvaukseksi eli tuotespesifikaatioksi, jossa näkyvät muun muassa tuotteen tavoitteet, ohjaavat periaatteet sekä miten sitä arvioidaan suunnittelun ja kehittämisen aikana. Itse toimintaan on hyvä päästä tarkemmin kiinni havainnoimalla ja haastattelemalla tuotteeseen liittyviä henkilöitä. (Jämsä ja Manninen 2000, 43–52, 85.)
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Kun aloimme suunnitella leikkikansiota, kävimme tutustumassa Nuppulan sisä- ja ulkotiloihin. Katsoimme myös Nuppulasta löytyviä leikkivälineitä. Meidän oli olennaista tietää, millainen toimintaympäristö on, jotta pystyimme valitsemaan sopivia leikkejä kansioon. Kansiota varten tarkastelimme
muun muassa eri varhaiskasvatussuunnitelmien tasoja, koska halusimme leikkejä etsittäessä ottaa
huomioon laaja-alaisen osaamisen osa-alueet.
Keräsimme alkukartoituksena opinnäytetyöhön tietoa Nuppulan vanhemmilta ja varhaiskasvattajilta
itse tehdyillä kyselylomakkeilla (liite 1 ja 2), koska halusimme antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa
leikkikansion sisältöön. Vanhemmille suunnatussa lomakkeessa selvitimme heidän ja heidän lastensa
leikkitottumuksia sekä ideoita leikkikansioon. Varhaiskasvattajilta halusimme tietää Nuppulassa
aiemmin leikittyjä leikkejä sekä millaisena he näkevät hyvän varhaiskasvattajan. Kysyimme heiltä
myös toiveita leikkikansioon ja millaiseen muotoon he haluaisivat sen. Nämä lomakkeet olivat puolistrukturoituja eli kysymykset olivat kaikille samat, mutta niissä ei ollut valmiiksi annettuja vastausvaihtoehtoja. Vanhempien kyselylomakkeen alussa oli mukana myös saatekirje, jossa selitimme tarkemmin kyselyn tarkoituksen sekä kuinka vastauksia käsiteltäisiin. Varhaiskasvattajien ja vanhempien lomakkeet jaettiin 14.5.2018 järjestetyssä vanhempainillassa, koska ajattelimme yhteistyössä
toimeksiantajan kanssa, että vanhempainilta sopisi erinomaisesti kyselyiden järjestämiseen. Koimme
myös, että vanhempainillassa vanhemmat vastaavat kyselyyn paremmin kuin, jos kyselylomakkeet
oltaisiin jaettu jokaiselle erikseen kotiin. Samalla saimme suurimman osan lomakkeista heti takaisin
ja vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä, jos lomakkeessa oli jotakin epäselvää. Kyselylomake oli vapaaehtoinen, joten vanhemmat saivat halutessaan täyttää sen. Varhaiskasvattajat jakoivat poissaolleille henkilöille lomakkeet ja keräsimme kaikki lomakkeet 17.5.2018, jolloin saimme täytettyjä lomakkeita vanhemmilta yksitoista ja varhaiskasvattajilta neljä. Teimme takaisin saaduille lomakkeille
sisällönanalyysin, josta kerromme tarkemmin tuotekehitysprosessin jälkeen.
Kyselyiden vastausten ja teoriatiedon pohjalta etsimme Nuppulan lapsille sopivia leikkejä ja järjestimme yhteisiä tuokioita, joissa kokeilimme eri leikkien toimivuutta. Halusimme kokeilla eri leikkien
toimivuutta lasten kanssa, koska emme olleet varmoja niiden soveltuvuudesta 3–5-vuotiaille. Leikkien kokeileminen lisäsi leikkikansion luotettavuutta. Kokeilimme 2–5-vuotiaiden lasten kanssa 22
leikkiä viitenä päivänä. 2-vuotiaat seurasivat tai olivat mukana leikeissä omien osaamistaitojensa
mukaan, mutta keskityimme havainnoinnissa kohderyhmäämme 3–5-vuotiaisiin. Leikkien kokeilemisen yhteydessä havainnoimme lapsia ja leikkien toimivuutta.
Havainnointi on yksi tiedonkeruumenetelmä, jossa tutkitaan ihmisen käyttäytymistä tai toimintaa
ryhmässä. Kun tutkittavasta aiheesta on vähän tai ei ollenkaan tietoa, havainnointi auttaa tiedon
hankkimisessa. (Kananen 2014, 65.) Havainnoinnissa on mahdollista saada välitöntä ja suoraa tietoa
siitä, miten yksilöt, ryhmät ja organisaatiot käyttäytyvät ja toimivat. Siinä kerätään monipuolista ja
mielenkiintoista aineistoa. Se sopii hyvin esimerkiksi vuorovaikutuksen tutkimiseen, nopeasti muuttuviin tilanteisiin tai lasten havainnointiin. Siinä käytetään apuna eri työkaluja, kuten havainnointipäiväkirjaa. Havainnointi ei ole tieteellistä, jos dokumentointi jätetään väliin. Lomakkeen pääkohtina
voivat olla esimerkiksi tila, toimijat, toiminta, tavoitteet ja tunteet. Ryhmän toiminnassa on hyvä
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kiinnittää huomiota erityisesti mukana oleviin ihmisiin, heidän välisiin suhteisiin ja siihen, mitä tehdään. Toiminnan katsomisen sijaan, tutkija tekee muistiinpanoja itse tilanteessa. Kenttämuistiinpanot tehdään heti tai hetken kuluttua päiväkirjan lisänä. (Kananen 2014, 67–69.) Havainnointi antaa
monipuolisesti tietoa, kun ilmiötä tutkitaan reaaliajassa ja se voi olla tekninen, online, piilo, suora,
osallistuva tai osallistava havainnointi. (Kananen 2015, 134–137.)
Leikkien kokeilemisessa käytimme osallistuvaa havainnointia, joissa havainnoija on mukana ryhmän
toiminnassa ja toimii samalla havaintojen tekijänä (Mukaillen Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2007,
208−212). Havainnointi etenee vaiheittain: Ensin tutustutaan ilmiöön tarkemmin ja sitten tarkastellaan erityisesti tutkimuskysymykseen liittyviä asioita. Tutkimuspaikan avainhenkilöt kertovat omat
näkemyksensä. (Kananen 2014, 66–67.) Olimme siis leikeissä mukana lasten kanssa ja ohjasimme
leikkejä vuoron perään. Seurasimme leikeissä muun muassa sitä, miten lapset ymmärsivät ohjeet ja
mitä mieltä he olivat leikeistä.
Havainnoinnin määrään vaikuttaa tutkijan suhde ilmiöön. Havainnoinnin kirjaamisessa on kolme eri
vaihtoehtoa: narratiivinen, strukturoitu tai arvioiva havainnointi. Narratiivisessa kirjoitetaan muistiin
mahdollisimman paljon tilanteesta, strukturoidussa kiinnitetään huomiota johonkin tiettyyn asiaan ja
arvioivassa on lomake apuna. Tilanne voidaan myös nauhoittaa. (Kananen 2015 137–139.) Toteutimme havainnoinnin kirjaamisen arvioivana havainnointina. Havainnoinnin tueksi olimme tehneet
itsellemme pedagogisen havainnointilomakkeen (liite 3), johon kirjasimme jokaisen leikin jälkeen
omia havaintojamme lasten kanssa kokeilluista leikeistä (taulukko 3). Esimerkiksi havainto-kim leikistä nähtiin, että lapset olivat hyvin kiinnostuneita siitä ja se olikin yksi suosituimmista leikeistä. Pedagogisen havainnointilomakkeen käyttö mahdollisti sen, että pystyimme jälkeenpäin keskustelemaan leikkien toimivuudesta ja omista huomioistamme. Kysyimme tässä vaiheessa myös Nuppulan
varhaiskasvattajilta heidän mielipiteitään muutamista leikeistä. Samalla saimme varmistuksen leikkien sopivuudesta tai siitä, mitkä leikit eivät sopineet tämän ikäisten lasten kanssa. Suunnittelimme
kokeilevamme 24 leikkiä, mutta lopulta päädyimme 22 leikkiin, koska yksi koettiin liian vaikeaksi ja
toinen sisällytettiin toiseen leikkiin. Kokeilemamme leikit olivat
•

jähmettyneet tunteet,

•

tuntotaulu,

•

arvaa mitä esitän,

•

salainen sanoma,

•

havainto-kim,

•

missä on peukalo,

•

sukkaviesti,

•

miiminen lääkärileikki,

•

jänispata,

•

tahmeat popkornit,

•

pitkänpitkä loikka,

•

sanaleikki,

•

neppis,

•

tunnelipallo,
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•

tikku,

•

sanojen väri,

•

numeroita, kuvioita ja kirjaimia,

•

kehontuntemusleikki,

•

haukivaarin voimaleikki,

•

jalokivi/myrkkysieni,

•

toisten äänet ja

•

tuhansittain pisteitä.

Kokeilujen ja havaintojen perusteella 22 leikistä 17 koettiin kansioon sopiviksi. Leikit joita ei valittu
kansioon koettiin liian haastaviksi tälle ikäryhmälle.
TAULUKKO 3. Esimerkki leikin havainnoinnista
Leikki

Päivämäärä

Tila

Osallistuvat
lapset

Lasten
mielipiteet

Ilmapiiri

Huomiot

Havaintokim

11.09.2018

Sisällä

Viisi 3v

Tykkäsivät, olisi
voinut olla vaikeampi

Keskittynyt

Kaikki olivat hyvin mukana

Hyvä

Tykkäsivät, muutama sanoi että
oli vaikea muistaa

Hyvä, kiinnostunut

Lelut hyvä ottaa valmiiksi
-lisäilin pelin edetessä
 lasten keskittyminen herpaantui

Neljä 4v
Yksi 5v
(Kaksi 2v)

Sääntönä kädet lattiassa
Muutama pieni jäi ulkopuolelle

6.1.4 Kehittely
Neljännessä vaiheessa eli tuotteen kehittelyssä tehdään mallikappale. Tämä vaihe sisältää paljon
tekemistä. Ratkaisuvaihtoehtojen vuoksi voidaan tehdä esitestaus ja kerätä arviointitietoa. Työn
pohjana toimivat löydetyt ratkaisut, periaatteet, rajaukset ja yhteistyö asiantuntijoiden kanssa.
Yleensä sosiaali- ja terveysalan tuotteiden tarkoitus on informoida asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Tärkeää on ottaa huomioon, että aineistossa kerrotut tosiasiat ovat selkeitä ja ne
vastaavat asiakkaiden tarvitsemaa tietoa. Tuotteen ongelmana voi olla päättää mitä se sisältää,
kuinka paljon ja onko tieto vanhaa tai muuttunutta. Haasteena on myös tuotteen soveltuminen kaikille kohderyhmässä oleville. (Jämsä ja Manninen 2000, 54, 85.)
Teimme leikkikansiosta mallikappaleen, jossa ulkoasua ei oltu vielä mietitty tarkemmin, vaan se sisälsi vain leikit. Annoimme mallikappaleen Nuppulaan 11 viikoksi. Näiden viikkojen aikana varhaiskasvattajat saivat kokeilla leikkejä rauhassa lasten kanssa. Olimme tehneet heille leikkien havainnointilomakkeen (liite 4), johon he saivat kirjata tarkemmin kokeilluista leikeistä. Havaintojen perusteella muokkasimme mallikappaleessa olevia leikkejä ja ohjeistuksia.
Palautteiden jälkeen aloimme miettiä kansion lopullista ulkoasua. Halusimme jokaisen leikin yhteyteen leikkiä havainnollistavan kuvan. Ratkaisuksi päädyimme kuvittamaan itse jokaiseen leikkiin kuvan, koska emme löytäneet mistään samantyylisiä kuvia kaikkiin leikkiin. Kuvitus mahdollisti myös
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sen, että kansiosta tuli meidän näköinen ja kuvien tyylistä yhtenäinen. Mietimme erilaisia vaihtoehtoja fontin, sivunumeroiden, kuvien asettelun ja esipuheen suhteen. Toimeksiantajan ehdotuksesta
laitoimme kansion kansikuvaksi heidän yrityksen logon. Halusimme kansion sisältävän tasaluvun verran leikkejä, mikä osoittautui joissakin kohdissa haasteelliseksi. Esimerkiksi yhden leikin ottaminen
pois tarkoitti sitä, että sen tilalle täytyi etsiä toinen. Leikkikansioprosessin edetessä päädyimme
myös siihen ajatukseen, että sisä- ja ulkoleikkejä olisi saman verran. Tämä tietysti loi taas lisää
haasteita.
6.1.5 Viimeistely
Viimeiseksi viimeistellään tuote valmiiksi. Tuotetta korjataan, tehdään ohjeet, markkinoidaan ja lopuksi raportoidaan. Lisäksi sen yksityiskohtia muokataan, mietitään tuotteen huoltaminen ja päivittäminen. Tuotetta kannattaa myös kokeilla sen valmistamisessa mahdollisimman totuudenmukaisesti.
Viimeistelyn taustalla ovat saatu palaute ja kokemus tuotteen kokeilemisesta. (Jämsä ja Manninen
2000, 80–85.)
Kansion viimeistelyvaiheessa aloimme tarkistaa kansion ulkoasua. Tarkistimme esimerkiksi miltä leikkikansion sivut näyttävät, kun ne tulostetaan. Tässä pelkona oli, että jotkut kuvat eivät näy kunnolla
tulostettaessa, koska osa niistä oli laitettu sivujen reunoihin. Varmistimme myös, että lähdeviitteet ja
-luettelo pitävät paikkaansa. Tässä vaiheessa lisätyötä aiheuttivat vanhentuneet linkit sekä päivitetyt
sivustot.
Kehittämistyönä tekemämme leikkikansio on työkalu ryhmäperhepäiväkoti Nuppulaan (liite 5). Pääpainona siinä on 3ꟷ5-vuotiaille lapsille suunnatut leikit. Kansio sisältää yhteensä 70 leikkiä, jotka on
jaoteltu aakkosjärjestyksessä sekä sisä- että ulkoleikkeihin. Koimme sisä- ja ulkoleikkeihin jakamisen
oleelliseksi, koska halusimme kansiosta monipuolisen kokonaisuuden ja antaa leikkikansion käyttäjille hyviä ideoita sisällä ja ulkona leikkimiseen. Jokaisen ulkoleikin kohdalla on kerrottu mihin vuodenaikoihin se soveltuu, koska ulkona leikittävät leikit vaihtelevat joiltakin osin niiden mukaan. Kansion lopusta löytyy erillinen luettelo ulkoleikeistä vuodenaikojen perusteellla. Kirjasimme jokaisen
leikin kohdalle tarkemmin leikin tavoitteet, ohjeet ja siihen tarvittavat tarvikkeet. Muutamaa leikkiä
varten teimme lisämateriaaleja, jotka löytyvät kansion lopusta. Otimme kansioon myös perinneleikkejä, koska halusimme vahvistaa kulttuuriperintöä.
6.2

Sisällönanalyysi
Sisällönanalyysi on menetelmä, jossa analysoidaan aineistoa järjestelmällisesti ja objektiivisesti. Sitä
voidaan käyttää eri tavoin ja siinä kuvaillaan sekä laitetaan järjestykseen tutkittava asia. Analyysiä ei
tehdä tarkkojen sääntöjen mukaan, vaan sen etenemisestä on suntaa antavat ohjeet. Omaan aineistoon perehdytään huolella lukemalla sitä aktiivisesti. Aineistosta analysoidaan suoraan näkyvät ja
rivien välissä olevat asiat. Sisällönanalyysistä käytetään myös nimeä dokumenttien analyysimenetelmä. Kirjallinen materiaali analysoidaan tällä tavoin. Tarkoituksena on saada aikaan tiivis ja yleinen
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muoto omasta tutkimuskohteesta. Lopussa muodostuu eri kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmä,
käsitekartta tai jokin malli. (Kyngäs ja Vanhanen 1999, 1–3.)
Aineiston sisällönanalyysi voi olla teoriapohjainen, aineistolähtöinen tai teoria- ja aineistopohjainen.
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tekstistä muodostetaan asiasisältöjä eli segmenttejä ja ne nimetään. Teorialähtöisessä aineiston tulkinnassa käytetään apuna eri teorioita ja malleja. (Kananen
2015, 171–175.) Meidän opinnäytetyössä analysoimme aineiston aineistolähtöisesti eli induktiivista
sisällön analyysiä käyttäen.
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee monien vaiheiden kautta, mutta vasta analyysin edetessä
voi sanoa, että mitä luokkia juuri kyseisen aineiston analysointi vaatii (Kananen 2015, 127). Teimme
sisällönanalyysin sovelletusti, koska tarkoituksenamme ei ollut löytää ylä- tai pääluokkia, jotka olivat
meillä jo tiedossa. Yläluokiksi olisi muodostunut sisä- ja ulkoleikit ja niistä pääluokaksi leikit. Jätimme
pelkistämisen eli redusoinnin välistä, koska aineistomme teksti oli jo valmiiksi pelkistetyssä muodossa. Aloitimme varsinaisen sisällönanalyysin ryhmittelyllä eli klusteroinnilla. Keräsimme jokaisen
kysymyksen alle kaikista lomakkeista kyseisen kysymyksen vastaukset. Kävimme sekä vanhempien
että työntekijöiden lomakkeet läpi samalla periaatteella. Kun olimme tehneet ryhmittelyn, siirryimme
vastauksien käsitteellistämiseen eli abstrahointiin. Etsimme vastauksista yhtäläisyyksiä, joiden pohjalta muodostimme vastausten pääkohdat. Näiden pääkohtien pohjalta lähdimme suunnittelemaan ja
keräämään leikkejä leikkikansioon.
6.2.1 Vanhempien kyselylomakkeiden analysointi
Saimme yksitoista täytettyä kyselylomaketta vanhempainillassa takaisin. Vanhempien kyselomake
sisälsi kymmenen kysymystä, joista viimeiseen kysymykseen kaksi jätti vastaamatta. Kyselyyn vastasi kaksi miestä, kahdeksan naista ja yksi pariskunta. Taustatietoina kysyimme vastaajan sukupuolen ja hänen alle kouluikäisen lapsen/lasten iän ja sukupuolen. Sukupuolen halusimme tietää, koska
meitä kiinnosti nähdä, että onko sillä vaikutusta leikittäviin leikkeihin. Lapsen/lasten iät selvitettiin,
jotta saimme tietää, ovatko vastaajan tiedot oleellisia opinnäytetyömme kannalta ja mitä samanlaista sekä erilaista on 3–5-vuotiaiden lasten leikeissä.
Ensimmäisenä kysymyksenä oli, mitä leikkejä vanhemmat ovat itse leikkineet lapsena ja voisiko niitä
leikkejä olla myös Nuppulassa. Vanhemmat ovat leikkineet lapsena eniten kotileikkejä, roolileikkejä
ja erilaisia ulkoleikkejä, kuten poliisia ja rosvoa. Huomasimme, että molempien miesten vastaukset
sisälsivät legoilla ja autoilla leikkimistä, kun taas naisilla vastauksissa korostuivat kotileikit, roolileikit
ja barbit. Vastauksissa oli havaittavissa leikkien sukupuolisidonnaisuus. Vain neljä oli vastannut jälkimmäiseen kysymykseen ja he olivat sitä mieltä, että näitä leikkejä voisi olla myös Nuppulassa.
Toisena kysymyksenä oli, mitä leikkejä vanhemmat ovat leikkineet eniten yhdessä lapsen/lasten
kanssa. Vastauksissa pääkohtina nousivat esille piilo-, koti- ja autoleikit. Huomasimme, että ensimmäisen ja toisen kysymyksen vastauksissa oli samoja leikkejä. Näin voimme olettaa vanhempien siirtäneen lapsuudenaikaisia leikkejä nykyaikaan omien lasten kanssa leikittäväksi.
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Kysymykset 3–6 käsittelivät sisä- ja ulkoleikkejä vuodenaikojen mukaan (kuvio 8). Vastauksissa ilmeni, että ulkoleikkejä lueteltiin enemmän kuin sisäleikkejä. Voisiko tästä siis päätellä, että ulkona
leikitään monipuolisemmin kuin sisällä? Keväällä leikitään eniten hiekkaleikkejä ja hippaa, kesällä
vesi- ja hiekkaleikkejä, syksyllä pihaleikkejä sekä talvella lumileikkejä. Kaikissa vuodenajoissa hyödynnetään niiden tyypillisiä piirteitä, esimerkiksi syksyllä marjastetaan ja käytetään taskulamppuja
leikeissä ja talvella käydään luistelemassa sekä pulkkamäessä.
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KUVIO 8. Leikit vuodenaikojen mukaan
Seitsemännessä kysymyksessä selvitimme, mitä leikkejä lapsi leikkii yksin. Lapset leikkivät yksin eniten auto-, nukke- ja kotileikkejä, legoilla ja eri eläinleluilla. Kahdeksannessa kysymyksessä käsiteltiin
alle kouluikäisten lasten yhteisleikkejä. Vastauksissa korostuivat koti-, rooli- ja autoleikit. Molempien
kysymysten vastauksissa oli huomattavissa leikkien sukupuolisidonnaisuus, esimerkiksi pojat leikkivät autoilla, kun taas tytöt nukeilla.
Yhdeksäs kysymys oli, millaisia leikkejä vanhemmat toivoisivat Nuppulassa leikittävän. He toivovat
eniten kehittäviä, monipuolisia ja musiikillisia leikkejä. Yksittäisinä toiveina olivat myös leikkien lapsilähtöisyys, liikunnallisuus, perinne-, näytelmä-, kirjain ja numeroleikit, askartelu, piirtäminen sekä
ohjatun ja vapaan leikin vuorottelu.
Viimeinen kysymys käsitteli vanhempien toiveita leikkikansion suhteen. Eniten toivottiin selkeitä ohjeita, kuvia, jakoa sisä- ja ulkoleikkeihin sekä kutsuvaa ulkoasua. Vastauksissa mainittiin myös, että
kansio olisi omannäköinen, sisältäisi perinne- ja sääntöleikkejä sekä leikkejä, joissa opeteltaisiin sietämään pettymyksiä. Lisäksi toivottiin, että leikkien ohjeita voisi saada kotiin.
Kysymykset 1, 2, 7, ja 8 valikoituivat lomakkeeseen sen takia, koska halusimme tietää mistä leikeistä lapset tykkäävät leikkiä yksin ja muiden kanssa. Ideana oli, että vastauksista voitaisiin kehittää myös omia leikkejä, esimerkiksi legotorni. Kysyimme vanhempien lapsuudenaikaisista leikeistä,
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jolloin me saimme ideoita, mitä perinneleikkejä leikkikansioon voisi ottaa. Kysymyksillä 3–6 haimme
selvyyttä, että vaihtuvatko sisä- ja ulkoleikit selkeästi vuodenaikojen mukaan ja mitä lapset leikkivät
eri vuodenaikoina. Kysymyksillä 9 ja 10 halusimme mahdollistaa vanhempien osallistumisen leikkikansion suunnitteluun. Samalla näimme, mitä erityisesti kansion tekemisessä kannatti ottaa huomioon.
6.2.2 Työntekijöiden kyselylomakkeiden analysointi
Saimme neljä täytettyä lomaketta työntekijöiltä takaisin. Työntekijöiden kyselylomakkeessa oli seitsemän kysymystä, joista kahteen ensimmäiseen yksi jätti vastaamatta, ja kolmanteen kaksi. Taustatietona kysyimme heidän ammattia, koska halusimme tietää mitä koulutuksia työntekijöillä on ja vaikuttaako se heidän näkemyksiinsä eri asioista. Työntekijöiltä löytyi pääasiassa sosionomin, perhepäivähoitajan ja lähihoitajan koulutuksia.
Ensimmäinen kysymys käsitteli Nuppulassa jo leikittyjä yhteisleikkejä. Kysymys oli jaettu erikseen
sisä- ja ulkoleikkeihin. Sisäleikkien vastauksissa ilmeni erityisesti musiikkileikit, kim -leikki ja tavaran
piilotus, kun taas ulkoleikeissä temppurata, hippa, kuvasuunnistus sekä “tulkaa lapset tänne” -leikki.
Vastauksissa oli paljon samankaltaisuutta, mikä ei yllättänyt meitä, koska työntekijät ovat tiiviisti yhteistyössä toistensa kanssa. Toisessa kysymyksessä oli, kuinka paljon heillä on ohjattua leikkiä päivän aikana. Vastauksien perusteella Nuppulassa on ohjattua leikkiä 1–3 kertaa päivässä.
Kolmas kysymys selvitti, mistä lähteistä leikkejä otetaan toimintaan. Leikkejä etsitään pääasiassa
Internetistä, mutta myös työntekijöiden koulutus ja työkokemus ovat kartuttaneet hyväksi koettuja
leikkejä. Neljännessä kysymyksessä kysyimme työntekijöiltä, millainen on hyvä varhaiskasvattaja.
Vastauksista nousi eniten esille se, että hyvä varhaiskasvattaja on aidosti läsnä, kannustaa ja pitää
työstään. Viidenneksi kysyimme, mitä varhaiskasvattajan täytyy erityisesti ottaa huomioon leikin ohjaamisessa. Tärkeäksi koettiin kaikkien lasten huomioon ottaminen yksilöllisesti ja leikin järjestäminen niin, että se olisi tarpeeksi kehittävää kaikille lapsille.
Kuudes kysymys oli, millaisia ideoita työntekijöillä olisi leikkikansioon ja mitä yhteisleikkejä siinä voisi
painottaa. Työntekijät halusivat vanhempien tapaan eniten selkeitä ohjeita ja monipuolisia leikkejä.
He mainitsivat myös yksittäisiä leikkitoiveita, kuten aarteenetsinnän. Lisäksi he toivoivat, että leikit
voisi jakaa sisä- ja ulkoleikkeihin sekä kansiossa olisi perinneleikkejä. Seitsemännessä kysymyksessä
kysyttiin, mikä olisi heille mieluisin kansion muoto: paperiversio, sähköinen vai jokin muu. Kaikki halusivat sen paperiversiona ja yksi myös sähköisenä.
Kysymykset 1 ja 2 otettiin lomakkeeseen, koska tarkoituksena oli selvittää Nuppulan tämänhetkinen
tilanne leikkien suhteen. Ideana oli ottaa kansioon myös Nuppulassa jo aiemmin leikittyjä leikkejä,
koska emme halunnneet niiden katoavan kansion myötä. Halusimme tietää, kuinka paljon Nuppulassa on ohjattua leikkiä ja peilata tätä siihen, että kuinka paljon leikkikansiota käytettäisiin Nuppulassa. Esimerkiksi, jos ohjattua leikkiä on paljon, uskomme, että leikkikansiota varmasti käytettäisiin
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siellä paljon. Tosin, jos ohjattua leikkiä ei järjestettäisi paljoa, niin kansion tärkeys korostuisi myös
siinä tilanteessa. Mielestämme vastauksissa mainittu 1–3 kertaa kuulostaa hyvältä määrältä.
Kysymyksellä 3 haimme vinkkejä, mistä eri lähteistä voisimme etsiä leikkejä. Vastauksissa ilmenneet
lähteet olivat meille jo entuudestaan tuttuja. Halusimme kysyä neljännen kysymyksen liittyen varhaiskasvattajaan, jotta saimme itsellemme hyviä neuvoja mitä varsinaisessa työssä olisi hyvä ottaa
huomioon. Halusimme nähdä mitä asioita työkentällä olevat kokevat tärkeiksi ja näin peilata omaa
osaamistamme näihin asioihin kehittyäksemme. Viides kysymys auttaa meitä edellisen kysymyksen
tavoin toimimaan vielä parempina varhaiskasvattajina. Pidimme työntekijöiden neuvot mielessä
myös esimerkiksi leikkien kokeilemisessa. Kysymyksillä 6 ja 7 halusimme mahdollistaa työntekijöiden
osallistumisen leikkikansion suunnitteluun ja sen ulkomuotoon. Kansio on heille tarkoitettu, joten sen
tulisi olla heille mieluinen.
6.3

Eettisyys ja luotettavuus
Tutkimuksen tekemiseen liittyy paljon eettisiä kysymyksiä. Erilaisten periaatteiden tietäminen ja niiden noudattaminen ovat kaikkien vastuulla. Tutkimus, jossa eettisyys näkyy, on tehty hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon ihmisarvon kunnioittaminen.
(Hirsjärvi ym. 2007, 23−25.) Eettinen harkinta on osa ammattikäytäntöä ja siihen kuuluu esimerkiksi
ammatillisten valintojen ja keinojen tutkimista ja käsittelyä. Työntekijältä olisi hyvä olla ominaisuuksia, jotka edistävät eettistä toimintaa. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi hyvät sosiaaliset taidot,
yhteistyökyky, luovuus, ystävällisyys ja kaikkien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi on tärkeää, että työntekijä kohtaa muut luontevasti ja aidosti. (Hallikainen ym. 2017, 25–31.)
Opinnäytetyötä tehdessä otimme huomioon eettisyyden ja luotettavuuden. Sitouduimme tähän työhön ja etenimme yhdessä eteenpäin. Laadimme kyselylomakkeet ja niiden kysymykset huolellisesti.
Kyselylomakkeiden vastaajia eli vanhempia ja työntekijöitä informoitiin ajoissa. Vanhempainillassa
kerroimme heille kyselyn tarkoituksen ja samalla sanoimme myös opinnäytetyön keskeisen idean, eli
mitä teemme siinä. Vastaaminen oli vapaaehtoista ja varasimme siihen riittävästi aikaa. Kyselylomakkeet säilytettiin asianmukaisesti opinnäytetyöprosessin ajan ja ne hävitettiin työn valmistuttua.
Kaikkien asioiden ymmärtämiseksi puhuimme selkeästi ja ymmärrettävästi. Vastasimme myös mieleen heränneisiin kysymyksiin, jotta vanhemmille ja työntekijöille ei jäänyt mitään epäselväksi. Samalla varmistimme, että lomakkeiden kysymykset oli ymmärretty oikein. Varhaiskasvattajat ja vanhemmat vastasivat kysymyksiin anonyymeinä eli nimettöminä ja vastauksia ei käytetty muuhun kuin
opinnäytetyöhön.
Opinnäytetyön raportti on läpinäkyvä eli se kirjoitetaan totuudenmukaisesti, esimerkiksi saatuja tuloksia ei yleistetä. Keksittyjen havaintojen esittäminen on väärin ja voi johtaa lukijaa harhaan. (Hirsjärvi ym. 2007, 26.) Aineiston analysoinnissa olimme huolellisia ja tarkkoja. Teoriatietoa käytettäessä, laitoimme tekstiin lähdeviitteet näkyviin ja lähteet lopussa olevaan lähdeluetteloon. Toisen
tekstin, käsikirjoituksen tai artikkelin ottaminen ja käyttäminen ilman viittauksia omassa tekstissä on
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plagiointia. Lähteet pitää olla näkyvissä, jos lainataan jostakin (Hirsjärvi ym. 2007, 26). Luotettavuuden lisäämiseksi keräsimme ajankohtaista tietoa. Tämä lisäsi jossakin määrin työtämme, koska esimerkiksi varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivittyivät opinnäytetyöprosessimme aikana, jolloin jouduimme muokkaamaan jo kirjoitettuja tietoja uusien säädösten mukaisiksi. Koimme tämän kuitenkin oleelliseksi, koska halusimme teoriatiedon olevan mahdollisimman
ajan tasalla.
Opinnäytetyömme luotettavuuteen vaikutti muun muassa kyselylomakkeisiin vastanneiden määrä.
Toivoimme mahdollisimman monen vastaavan kaikkiin kysymyksiin, jolloin saimme enemmän aineistoa, ajatuksia ja näkökulmia opinnäytetyöhön. Validiteettiin eli pätevyyteen vaikuttaa myös käytettävä teoriatieto, jonka kuuluisi olla ajankohtaista ja luotettavista lähteistä peräisin. Etsimme ajankohtaisia lähteitä sekä kirjallisuudesta että Internetistä, mutta meillä on lähteissä joitakin perusteoksia, jotka on julkaistu aikaisemmin kuin muut. Valitsimme raporttiimme luotettavia ja asianmukaisia
lähteitä ja jouduimmekin jättämään pois yhden tutkimustuloksen, koska emme löytäneet sille alkuperäistä lähdettä tai tieteellistä perustaa.
Luotettavuudessa tutkimustulokset ovat totuudenmukaisia ja siirrettävissä muuhun asiayhteyteen.
Toiset tutkijat voivat päätyä samaan tulkintaan ja lopputulokseen kuin alkuperäinen tutkija. Myös
työn tekijät voivat vahvistaa sen, että käytetty aineisto on aito ja koko työ on tulkittu oikein. Aiheeseen liittyvistä aikaisemmista tutkimuksista voi olla apua omassa työssä, jolloin puhutaan kriteerivaliditeetista. Opinnäytetyössä kiinnitetään huomiota siihen, että tutkitaan oleellisia asioita, mittarit ja
tulkinta ovat oikein ja saadut tulokset pysyviä. (Mukaillen Kananen 2015, 353–357.) Kokeilimme leikkejä Nuppulan lasten kanssa, mutta samat leikit eivät välttämättä sovellu yhtä hyvin toisten 3–5vuotiaiden lasten kanssa. Nuppulan lasten kanssa leikittyihin leikkeihin saattoi vaikuttaa se, että kokeillessa montaa leikkiä peräkkäin lapset eivät välttämättä jaksaneet enää keskittyä viimeisiin leikkeihin. Tällöin lasten keskittymisellä oli vaikutusta leikin toimivuuteen, millä puolestaan oli vaikutusta
leikin havainnointiin, sen onnistumiseen ja valitsemiseen kansioon. Tutkimuksen tekemisessä täytyy
ottaa huomioon, että kaikkien lasten kehitystasoista löytyy eroavaisuuksia. Esimerkiksi kahden 4vuotiaan lapsen motorinen kehitys voi erota toisistaan. Tämä vaikuttaa myös tutkimustuloksiin.
Keräsimme kyselylomakkeilla tietoa vanhemmilta keväällä 2018 lukuvuoden lopulla. Ajankohdan
vuoksi kyselyihin osallistui sellaisia vanhempia, joiden lapsi ei ollut ryhmäperhepäiväkodissa enää
syksyllä 2019. Kyselyihin ei vastavuoroisesti saattanut päästä vanhempia, joiden lapsi oli aloittamassa Nuppulassa vasta syksyllä. Pohdimme sitä, olivatko kaikkien vanhempainillassa mukana olleiden vanhempien vastaukset oleellisia ja kuinka ne vaikuttivat työmme luotettavuuteen. Esimerkiksi
poislähteneiden ja uusien lasten leikkitottumukset voivat erota sen verran, että vastauksista tekemämme ryhmittelyt ja johtopäätökset eivät pidä paikkaansa. Nämä taas ovat voineet johtaa siihen,
että olemme etsineet vääränlaisia leikkejä kansioon. Tämän mahdollisen tilanteen estämiseen olisi
voitu vaikuttaa järjestämällä kyselyt eri ajankohtana, mutta meidän aikataulumme takia tällainen ei
olisi ollut mahdollista.
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POHDINTA
Opinnäytetyönprosessi sujui mielestämme kokonaisuudessaan hyvin. Pysyimme suunnitellussa aikataulussa, mikä mahdollisti eri vaiheissa rauhallisen etenemisen. Olemme tyytyväisiä meidän väliseen
yhteistyöhömme ja koimme työnjaon tasapuoliseksi. Hyödynsimme molempien vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita raportin laatimisessa. Molemmat saivat tuoda omia ajatuksia ja näkemyksiä
esille, esimerkiksi leikkikansiossa näkyy meidän molempien jälki. Panostimme raporttiin ja leikkikansioon. Käytimme esimerkiksi kansion ulkoasuun paljon aikaa, koska meillä oli selkeä visio sen suhteen ja halusimme sen onnistuvan. Kansion leikkien kuvien tekeminen oli mielestämme hyvä päätös,
ja siitä tuli omannäköisensä kokonaisuus. Olemme molemmat enemmän kuin tyytyväisiä siihen, millainen leikkikansiosta lopulta tuli.
Opinnäytetyöprosessin aikana saimme lisää osaamista yhteisten leikkien ohjaamisesta eri-ikäisille
lapsille. Myös teoriatietoon perehtyminen lisäsi tietoamme muun muassa 3ꟷ5-vuotiaiden lasten ja
leikin kehityksestä, varhaiskasvatuksen keskeisistä säädöksistä ja ryhmäperhepäivähoidosta. Etsimme tietoa monipuolisesti sekä suomenkielisistä että kansainvälisistä lähteistä. Tämän johdosta
lähdekriittisyytemme kehittyi opinnäytetyötä tehdessä. Aikataulussa pysyminen ja sen yhteensovittaminen kehittivät organisointikykyämme. Myös yhteistyö- ja neuvottelutaitomme kehittyivät, kun
olimme yhteistyössä niin toimeksiantajan kuin myös muiden osapuolten kanssa. Hyödynsimme eri
opettajien osaamista ja saimme heiltä hyviä neuvoja opinnäytetyöhömme liittyen. Näistä kaikista oli
hyötyä tulevaa työtämme ajatellen varhaiskasvatuksessa. Keväällä 2018 pääsimme kirjoittamaan
opettajien kanssa blogitekstin, joka toi esille opinnäytetyötämme. Teksti käsittelee eri-ikäisten lasten
yhteisleikkejä ryhmäperhepäiväkodissa ja meidän opinnäytetyöaihetta. Blogiteksti löytyy Savonian
blogeista nimellä “Kehittäviä yhteisleikkejä varhaiskasvatukseen”. (Toropainen, Nikkanen, Juntunen
ja Raatikainen 2018-05-18.)
Teimme palautelomakkeen toimeksiantajalle, jotta pystyimme saamaan heidän näkemyksensä koko
opinnäytetyöprosessista. Halusimme tietää, mitä hyviä asioita ja kehitettävää opinnäytetyössämme
oli. Halusimme myös selvittää, kuinka hyvin olimme ottaneet heidän mielipiteensä huomioon ja miten yhteistyömme sujui. Palautteesta ilmeni, että toimeksiantaja oli tyytyväinen koko opinnäytetyöprosessiin. Saimme kiitosta kansion monipuolisista leikeistä ja kuvituksesta sekä osaamisestamme.
Vuorovaikutus ja yhteistyö onnistuivat hyvin. Kehittämiskohteiksi nähtiin käyntikertojen lisääminen
sekä mielenkiinnon kohteiden kysyminen. Tavoitteenamme oli koota leikkikansion toimeksiantajan
tarpeisiin ja koemme onnistuneemme siinä. Toimeksiantaja oli tyytyväinen lopputulokseen.
Kun lähdimme tekemään opinnäytetyötä, ryhmäperhepäiväkodin lapset olivat 2–5-vuotiaita. Keskityimme kuitenkin 3–5-vuotiaisiin, koska 2-vuotiaat eivät osaa vielä leikkiä yhteisleikkejä kunnolla.
Tällöin koimme haasteelliseksi ottaa 2-vuotiaita mukaan opinnäytetyöprosessiin, jossa painotamme
yhteisleikkejä. Samalla ikähaarukka olisi ollut vielä laajempi, jolloin meidän olisi pitänyt esimerkiksi
kiinnittää vielä enemmän huomioita leikkien valitsemiseen ja lapsen kehitystä koskevaan teoriatietoon.
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Valitsimme leikit kansioon ottaen huomioon lapsen kehityksen neljä osa-aluetta. Leikit tukevat lapsen kehitystä. Esimerkiksi valitsimme kansioon leikkejä, jotka tukevat ja edistävät lapsen motorista
kehitystä, koska lapsen motorinen kehitys on vahvimmillaan 2–7-vuotiaana (Hiltunen ym. 2017,
109). Leikkien valitsemisen tukena toimivat myös muun muassa laaja-alaisen osaamisen alueet. Esimerkiksi kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu -alueessa lasten vuorovaikutustaidot ovat
keskeisessä roolissa, minkä huomioimme leikeissä. Emme huomioineet osa-alueita tasapuolisesti,
jolloin esimerkiksi monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologian osaaminen jäivät vähemmälle.
Jos olisimme valinneet leikkejä tasapuolisesti kaikilta osa-alueilta, olisiko kansio laadukkaampi ja veisikö se lasten kehitystä monipuolisemmin eteenpäin kuin nyt. Kansion leikeissä ilmenee niiden kehitykselliset tavoitteet, joiden perusteella voi seurata leikkien vaikutusta lapsille ja valita oikeat leikit
vastaamaan heidän tarpeitaan.
Vanhempien kyselyissä huomasimme, että he näkivät leikit hyvin laajasti. Nämä ilmenivät, kun kysyimme esimerkiksi, mitä vanhemmat ovat leikkineet lapsena, mitä he leikkivät eniten lastensa
kanssa ja mitä he leikkivät eri vuodenaikoina yhdessä. Esimerkiksi syksyn leikeissä ilmeni haravointi,
marjojen ja lehtien kerääminen sekä lehtikasaan hyppiminen ja talvella luistelu, hiihto sekä mäenlasku, joita emme varsinaisesti itse laskeneet leikeiksi. Olisimme voineet tehdä kysymyksistä vieläkin
selkeämmät tai esimerkiksi selventää vanhempainillassa minkä tyyliset asiat ovat leikkejä. Silloin olisimme saattaneet saada vastauksista enemmän irti. Sisäleikeistä kysyttäessä olisi kannattanut ajatella tarkemmin, missä kohdissa niistä kysyy, sillä osa vanhemmista kirjasi leikkivänsä lapsensa
kanssa samoja sisäleikkejä kuin aiemmissa kohdissa. Pohdimme myös sitä, että olivatko kysymykset
liian tarkkoja vuodenaikojen suhteen? Jälkeenpäin ajatellen olisimme voineet jättää kysymättä sisäleikeistä jokaisen vuodenajan kohdalla.
Pohdimme sitä, että olisiko leikkikansion voinut antaa jonkun ulkopuolisen luettavaksi. Mietimme
leikkien ohjeiden ymmärrettävyyttä, koska olimme itse työstäneet niitä niin paljon, että emme välttämättä enää olisi havainneet virheitä tai nähneet niissä muutostarpeita. Pohdimme, olivatko leikkien
ohjeet ymmärrettäviä. Palautteen perusteella olisimme voineet vielä muokata leikkikansiota. Päätimme kuitenkin jättää tämän väliin, koska leikkikansio oli käynyt toimeksiantajalla ja ohjaavalla
opettajalla. He olivat hyvin kertoneet omia ajatuksia kansioistamme, joita hyödynsimme sen kehittämisessä.
Meillä oli opinnäytetyöprosessin aikana haasteena eri lähteiden tekijänoikeudet. Tekijänoikeuslaki
(1961, § 1) suojaa teoksen tekijää/tekijöitä ja asettaa tällöin rajoitteita teoksen käyttämiseen. Meidän oli oleellista huomioida tekijänoikeudet ja kuinka paljon ne rajoittavat leikkien lähteiden käyttöä
leikkikansiossa. § 22 mahdollistaa lainauksien ottamisen teoksista lainmukaisesti (Tekijänoikeuslaki
1961).
Halusimme kohdentaa opinnäytetyömme ryhmäperhepäivähoitoon, koska se on varhaiskasvatuksen
hoitomuodoista meille tuntemattomin alue. Raporttia kirjoittaessa huomasimme, että tästä aiheesta
oli vaikea löytää ajankohtaista teoriatietoa. Uusin kirja liittyen ryhmäperhepäivähoitoon on vuodelta
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2007. Tässä ajassa on voinut tapahtua paljon muutoksia ryhmäperhepäivähoidossa, joten meitä
mietitytti, olivatko kaikki tiedot enää paikkansapitäviä ja olivatko ne siinä tapauksessa luotettavia.
Toimeksiantajamme ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan toiminta muuttuu tämän kesän aikana yksityiseksi päiväkodiksi. Olemme pohtineet tässä kohtaa valitsemamme leikkien ja otetun teorian paikkansapitävyyttä. Mietimme leikkikansion luotettavuutta, kun lapsiryhmä ja toiminta vaihtuvat.
Olemme kuitenkin sitä mieltä, että vaikka leikkikansio on suunniteltu ryhmäperhepäiväkotiin, niin se
sopii myös muihinkin varhaiskasvatusympäristöihin. Leikit eivät ole sidoksissa tiettyyn päivähoitomuotoon ja lähtökohdat leikkien järjestämiseen ovat samat. Emme koe, että meidän olisi pitänyt
muuttaa raporttimme teoriaa, koska tämä muutos ei tapahdu vielä opinnäytetyömme aikana. Keskustelimme toimeksiantajan kanssa tästä asiasta ja he sanoivat hyödyntävänsä leikkikansiota jatkossakin muutoksesta huolimatta. Kansio on välitetty Iisalmen varhaiskasvatuksen johtajalle, joka sanoi
jakavansa sen eteenpäin Iisalmen varhaiskasvattajille. Tämä lisää kansion näkyvyyttä ja helpottaa
varhaiskasvattajien leikkituokioita.
Leikkikansiota voisi tulevaisuudessa jatkokehittää päivittämällä sitä täydennettyyn versioon, koska
erilaisia ohjattuja yhteisleikkejä tulee ajan saatossa lisää. Kansion ikäryhmää voisi laajentaa 3–6vuotiaisiin. Kansiota pystyisi jatkokehittämään niin, että lasten osallisuus korostuisi. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi alkukartoittamalla heidän mielipiteitään ja antamalla heille mahdollisuuden tehdä
kuvat kansioon. Kansion leikit olisi myös mahdollista jakaa eri tavoin esimerkiksi tavoitteiden tai leikkien tyylin perusteella. Leikkikansion käyttöä voisi tutkia selvittämällä, minkälaista hyötyä siitä on
ollut ja onko se ollut tarpeellinen.
Leikin laatuun kiinnitetään nykyään yhä enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Se nähdään oppimismahdollisuutena eikä vain asiana, jota tehdään oppimisen lisäksi. Tekemämme leikkikansio toimii
työkaluna tämän ajatuksen tukena ja vie eteenpäin leikkiä oppimisympäristönä. Ennen leikin eri
muotoja oli mahdollista jakaa sukupolvelta toiselle eri-ikäisten lasten yhteisleikeillä. Tänä päivänä
tähän on huonommat mahdollisuudet ja lapset eivät opi toisiltaan. (Hakkarainen ja Brėdikytė 2013,
145.) Käytännön työn kehittämisen näkökulmasta mietimme, voisiko ohjattua leikkiä korostaa eriikäisiä lapsia sisältävissä ryhmissä enemmän kuin tällä hetkellä.

42 (52)

LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT
AULIO, Olli 2009. Suuri leikkikirja. Helsinki: Gummerus.
BOIVIN, Michel 2014. Peer relations [verkkojulkaisu]. Child-encyclopedia. [Viitattu 2018-04-20.] Saatavissa: http://www.child-encyclopedia.com/peer-relations/introduction/playing-others-important
HAAPSALO, Tiina, KIRKKOPELTO, Katri ja REPO, Laura 2016. Mun ja sun juttu! – Lasten sosiaalisten
taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä. Helsinki: Lasten Keskus.
HAKKARAINEN, Pentti ja BRĖDIKYTĖ, Milda 2013. Kehittävän leikkipedagogiikan perusteet. Majavesi: Kogni Oy.
HALLIKAINEN, Tarja, IKONEN, Elina, JÄRVELÄINEN, Merja, KURKI, Aulikki, LOUHELA, Milja, PIIRONEN, Riikka, MONTO-PUUSTI, Kirsimarja ja URAMO, Maija 2017. Arki, arvot ja etiikka, sosiaalialan
ammattihenkilön eettiset ohjeet. Helsinki: Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
ry.
HELENIUS, Aili 1993. Leikin kehitys varhaislapsuudessa. Helsinki: Kirjayhtymä Oy.
HELENIUS, Aili ja KORHONEN, Riitta 2008. Pedagogiikan palikat, johdatus varhaiskasvatukseen ja kehitykseen. Helsinki: WSOY.
HELENIUS, Aili ja KORHONEN, Riitta 2017. Leikin ensi askeleita. Julkaisussa: HUJALA, Eeva ja
TURJA, Leena (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus,
69–77.
HELENIUS, Aili ja LUMMELAHTI, Leena 2013. Leikin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.
HERMANFORS, Kaisu ja ESKELINEN, Mervi 2016. Varhaiskasvatuksen nykytila. Kasvatus 1/2016, 70–
75.
HILTUNEN, Valma, HYYTIÄINEN, Merja, LINDROOS, Sirpa ja MATERO, Marja 2017. Koulunkäynninohjaajan käsikirja. 6. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
HIRSJÄRVI, Sirkka, REMES, Pirkko ja SAJAVAARA, Paula 2007. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
HOWARD, Justine 2010. The developmental and therapeutic potential of play: re-establishing teachers as play professionals. Julkaisussa: MOYLES, Janet (toim.) The Excellence of Play. 3. painos.
Maidenhead: Open University Press, 201–215.
HYVÄRINEN, Sinikka, HÄNNINEN, Tarja, LIPPONEN, Sirpa, OLLIKAINEN, Mari ja MIETTINEN, Marjatta 2011. Iisalmen varhaiskasvatussuunnitelma [verkkodokumentti]. Iisalmi.fi. [Viitattu 2017-0425.] Saatavissa: http://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=ef31bb46-7188-43b2-9c33-fc219057f3e4
IISALMI 2017. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet [verkkodokumentti]. [Viitattu 2019-03-20.]
Saatavissa: https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=5eb99de1-3b6e-44d5-9daa-a5f58235bce2
INNOSTUN LIIKKUMAAN 2018. Motoriikan haasteet varhaiskasvatuksessa [verkkodokumentti]. [Viitattu 2019-02-20.] Saatavissa: http://www.innostunliikkumaan.fi/_file/download/inline/fd9c647d63a2-487c-a7a8-700c0000ac5a/Motoriikan_haasteet_netti.pdf
IZUMI-TAYLOR, S. ja ROGERS, C. 2016. You Are Not the Boss of Me: How Japanese Teachers Delegate Authority to Children Through Play. Childhood education [verkkolehti] 92(3), 210–215. [Viitattu
2019-01-24.] Saatavissa: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00094056.2016.1180894#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8wMDA5NDA1Ni4yMDE2LjExODA4OTQ/bmVlZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA
JÄMSÄ, Kaisa ja MANNINEN Elsa 2000. Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Tammi.
KAHRI, Mari 2003. Lapsen arki on leikkiä II. Kauhava: Pienperheyhdistys ry.
KANANEN, Jorma 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä: miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

43 (52)
KANANEN, Jorma 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas: näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun
alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
KARRASCH, Mira, LINDBLOM-YLÄNNE, Sari, NIEMELÄ, Raimo, PÄIVÄNSALO, Tiina-Maria ja TYNJÄLÄ, Päivi 2011. PS Lukion psykologia 2. Helsinki: Otava.
KATAJAMÄKI, Matilda 2011. Päiväkotiin - vai hoitaja kotiin? KAKSPLUS 2/2011, 103.
KOIVULA, Merja, SIIPPAINEN, Anna ja EEROLA-PENNANEN, Paula 2017. Valloittava varhaiskasvatus.
Tampere: Vastapaino Oy.
KYNGÄS, Helvi ja VANHANEN, Liisa 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede 11/1999, 1–11.
MAHKONEN, Sami 2018. Vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki. Helsinki: Edita.
MARTINEZ-ABARCA, Terhi 2015. Loikaten leikkiin-rohkeasti rooliin!: draamakasvatusta 1–7-vuotiaille. Helsinki: Lasten Keskus.
MLL s. a. Sata leikkiä [verkkojulkaisu]. Mannerheimin lastensuojeluliitto. [Viitattu 2018-05-14.] Saatavissa: https://www.xn--leikkipiv-12ac.fi/sata-leikkia/
OJALA, Ulla 2018. Hyödyllistä leikkiä! Lapsen maailma 10/2018, 46–47.
OKM 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset
[verkkodokumentti]. Opetus- ja kulttuuriministeriö. [Viitattu 2019-02-20.] Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf
OPH 2018. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet [verkkodokumentti]. Opetushallitus. [Viitattu
2019-01-30.] Saatavissa: https://www.oph.fi/download/195244_Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet19.12.2018.pdf
PAKANEN, Anitta 2017. Ulkoiluajan iloa. Lastentarha 3/2017, 5.
PULLI, Elina 2017. Liikkua, leikkiä ja luoda. Liikuntaideoita varhaiskasvatukseen. Helsinki: Lasten
Keskus.
SAARINEN, Erja 2018. Ihanteena oppimisympäristö, jossa saa olla oikeasti utelias. Lastentarha
1/2018, 32–34.
STORVIK-SYDÄNMAA, Stiina, TALVENSAARI, Helena, KAISVUO, Terhi ja UOTILA, Niina 2012. Lapsen
ja nuoren hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
SUHONEN, Eira, SAJANIEMI, Nina, ALIJOKI, Alisa, HOTULAINEN, Risto, NISLIN, Mari ja KONTU,
Elina 2014. Lasten stressinsäätely, reagointitaipumukset ja leikkikäyttäytyminen päiväkotiympäristössä. Psykologia [verkkolehti] 49(3), 184–197. [Viitattu 2018-03-15.] Saatavissa: http://elektra.helsinki.fi/se/p/0355-1067/49/3/lastenst.pdf
TEKIJÄNOIKEUSLAKI L 8.7.1961/404. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2019-02-06.] Saatavissa:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L1P1
THESEUS s. a. Ryhmäperhepäivähoito [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2018-02-05.] Saatavissa:
https://www.theseus.fi/discover?rpp=10&etal=0&query=ryhm%C3%A4perhep%C3%A4iv%C3%A4hoito&scope=/&group_by=none&page=3
TOROPAINEN, Jenna, NIKKANEN, Anu, JUNTUNEN, Anne-Leena ja RAATIKAINEN, Kukka-Maaria
2018-05-18. Kehittäviä yhteisleikkejä varhaiskasvatukseen [verkkoaineisto]. Sosiaalialaa kehittämässä. [Viitattu 2019-02-14.] Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/sosiaalialaakehittamassa/2018/05/18/kehittavia-yhteisleikkeja-varhaiskasvatukseen/
TUOMINEN, Tiina, JÄRVI, Katriina, LEHTONEN, Mikko H., VALTANEN, Jesse ja MARTINSUO Miia
2015. Palvelujen tuotteistamisen käsikirja [verkkodokumentti]. Aalto-yliopiston julkaisusarja Tiede +
Teknologia 5/2015. [Viitattu 2019-01-31.] Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/16523/isbn9789526062181.pdf?sequence=1&isAllowed=y

44 (52)
UNESCO s. a. Early childhood care and education [verkkojulkaisu]. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. [Viitattu 2019-01-25.] Saatavissa:
https://en.unesco.org/themes/early-childhood-care-and-education
UNICEF s. a. YK:n yleissopimus lasten oikeuksista [verkkodokumentti]. [Viitattu 2019-01-30.] Saatavissa: https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/LOS_A5fi.pdf
VALTIONEUVOSTON ASETUS VARHAISKASVATUKSESTA A 23.8.2018/753. Finlex. Lainsäädäntö.
[Viitattu 2019-01-30.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180753
VANAS, Antti 2017. Oppimisen etsikkoaika alkaa 0-vuotiaasta. Lapsen maailma 2/2017, 24–26.
VARHAISKASVATUSLAKI L 13.7.2018/540. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2018-03-15.] Saatavissa:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
VENHOVAARA, Pirjo ja VIKLUND, Esa 2017. Opinnäytetyön aihe [verkkojulkaisu]. Savonia. [Viitattu
2018-03-16.] Saatavissa: https://reppu.savonia.fi/opinnaytetyo/amktutkinnot/Sivut/Aiheenvalinta.aspx
VYGOTSKI, Lev Semjonovits 1982. Ajattelu ja kieli. Espoo: Weilin+Göös.
VÄISÄNEN, Tarja 2007. Ryhmis - Ryhmäperhepäivähoito tänään. Vammala: Tammi.
WEISBERG, Deene Skolnick, KITTREDGE, Audrey K., HIRSH-PASEK, Kathy, GOLINKOFF, Roberta
Michnick ja KLAHR, David 2015. Making play work for education. Phi Delta Kappan [verkkolehti]
96(8), 8–13. [Viitattu 2018-04-20.] Saatavissa: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=71432ddd-465b-4482-9a6e-be0032b8ffee%40pdc-v-sessmgr01
YRPPH NUPPULA AVOIN YHTIÖ 2018. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma. Toimintakausi
1.8.2018–31.7.2019 [kansio]. Sijainti: Iisalmi: YRPPH Nuppula avoin yhtiö.

45 (52)

LIITE 1: VANHEMPIEN KYSELYLOMAKE

46 (52)

47 (52)

48 (52)

LIITE 2: TYÖNTEKIJÖIDEN KYSELYLOMAKE

49 (52)

50 (52)

LIITE 3: PEDAGOGINEN HAVAINNOINTILOMAKE
Pedagoginen havainnointilomake
Leikki
Leikin nimi:

Leikin nimi:

Leikin nimi:

Päivämäärä

Havainnoija:
Tila

Osallistuvat lapset

Lasten mielipiteet

Ilmapiiri

Huomiot

51 (52)

LIITE 4: HAVAINNOINTILOMAKE
Leikkikansion leikkien havainnointilomake (erotathan jokaisen leikin viivalla)
Leikki

Osallistuvat lapset ikäluokittain

Ohjeen selkeys

Mitä hyvää leikissä?

Mitä kehitettävää leikissä?

Lisähuomiot

52 (52)

LIITE 5: LEIKKIKANSIO
Kuva leikkikansion kannesta

MUU RAPORTTI - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

LEIKKIKANSIO

TEKIJÄT:

Anu Nikkanen ja Jenna Toropainen

SISÄLLYSLUETTELO
Lukijalle .............................................................................................................................. 5
SISÄLEIKIT.............................................................................................................................. 6
Arvaa mitä esitän? ............................................................................................................. 6
Etsi viisi virhettä ................................................................................................................ 6
Havainto-kim ...................................................................................................................... 7
Hämähäkkien sukukokous ................................................................................................ 8
Jalokivileikki ...................................................................................................................... 8
Joutsenten lepo .................................................................................................................. 9
Jähmettyneet tunteet ........................................................................................................ 10
Kadonnut kaveri ............................................................................................................... 11
Kehontuntemusleikki (Formulakuljettaja) ...................................................................... 12
Kim-leikki ......................................................................................................................... 12
Kuvapatsaat ...................................................................................................................... 13
Lattia on laavaa ................................................................................................................. 14
Legoleikki .......................................................................................................................... 14
Liikuntaleikki .................................................................................................................... 15
Miiminen lääkärileikki...................................................................................................... 16
Missä minun lapseni ovat? ............................................................................................... 18
Missä on peukalo?............................................................................................................. 19
Mistä tämä löytyy? ........................................................................................................... 20
Montako kertaa kello löi? ................................................................................................ 20
Munien piilotus ................................................................................................................. 21
Peilitanssi ......................................................................................................................... 22
Pienevä ala ....................................................................................................................... 23
Piiri pieni pyörii ............................................................................................................... 24
Pulu lentää ........................................................................................................................25
Pää, olkapää, peppu ......................................................................................................... 26
Ritarit ja prinsessat ........................................................................................................... 27

Sanojen väri ..................................................................................................................... 28
Satuliikuntarata ............................................................................................................... 29
Sukkaviesti ........................................................................................................................ 31
Toisten äänet .................................................................................................................... 32
Tuhansittain pisteitä ........................................................................................................ 33
Tunnetarina: Onnellisuus ja suru .................................................................................... 34
Tunnetarina: Rohkeus ja pelko ........................................................................................35
Tunnetarina: Uteliaisuus ja ikävä.................................................................................... 36
Tunnetarina: Ystävällisyys ja viha .................................................................................... 37
ULKOLEIKIT ........................................................................................................................ 38
Formularatareitti ja loppurentoutus ............................................................................... 38
Hanskanheitto ................................................................................................................. 40
Ilmansuuntaleikki ............................................................................................................. 41
”Jalokivien” etsintä .......................................................................................................... 42
Jänispata .......................................................................................................................... 43
Kapteeni käskee ............................................................................................................... 44
Karhu nukkuu ...................................................................................................................45
Koristeellinen lumienkeli ................................................................................................ 46
Korkea torni ...................................................................................................................... 47
Koske Keltaista! ................................................................................................................ 47
Kuka pelkää jäämiestä? ................................................................................................... 48
Käpyeläimien teko ........................................................................................................... 49
Lumipallojen heitto ......................................................................................................... 49
Lumiräpylät...................................................................................................................... 50
Maa, meri ja laiva.............................................................................................................. 51
Neppis ...............................................................................................................................52
Numeroita, kuvioita ja kirjaimia ......................................................................................53
Olympialaiset ....................................................................................................................53
Peili ……………………………………………………………………………………………………………………54

Pitkänpitkä loikka ............................................................................................................. 55
Polttopallo .........................................................................................................................56
Seuraa johtajaa ................................................................................................................. 57
Sokkotesti ......................................................................................................................... 58
Tikku (Guatemala, intiaanit) ............................................................................................59
Tunnelipallo ..................................................................................................................... 60
Tunnerata .......................................................................................................................... 61
Viivarata ........................................................................................................................... 62
Väri ……………………………………………………………………………………………………………………63
Värien etsiminen luonnosta............................................................................................. 64
Hippaleikkejä ....................................................................................................................65
Enkelihippa ...............................................................................................................65
Häntähippa .............................................................................................................. 66
Kettujahti ................................................................................................................. 66
Kettu ja siilit .............................................................................................................. 67
Pakkanen ja aurinko ................................................................................................ 68
Töpselihippa............................................................................................................. 68
ULKOLEIKIT VUODENAIKOJEN MUKAAN ......................................................................69
KEVÄT.............................................................................................................................. 69
KESÄ ................................................................................................................................ 69
SYKSY .............................................................................................................................. 70
TALVI ................................................................................................................................ 71
LÄHDELUETTELO ................................................................................................................ 72

LUKIJALLE
Leikkikansio on tehty sosionomi (AMK) -opiskelijoiden
opinnäytetyönä Savonia-ammattikorkeakoulussa.
Toimeksiantajana toimi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti
Nuppula Iisalmessa. Leikkikansio on ensisijaisesti kehitetty
Nuppulan tarpeiden mukaan, mutta siitä voivat hyötyä myös
muut varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ja
vanhemmat. Kansiossa on yhteisleikkejä 3–5-vuotiaille
lapsille.
Leikkikansio sisältää 70 erilaista ohjattua leikkiä lasten kanssa
leikittäväksi. Leikkien valintaan ovat vaikuttaneet
vanhemmille ja työntekijöille suunnatut kyselyt, lasten kanssa
kokeillut leikit sekä teoriatieto. Leikit ovat jaettu sisä- ja
ulkoleikkeihin ja ne ovat aakkosjärjestyksessä. Ulkoleikeissä
on otettu huomioon eri vuodenajat, ja niistä löytyykin erillinen
luettelo kansion lopusta. Jokaisen leikin kohdalla on kerrottu
tarkemmin leikin tavoitteet, ohjeet ja siihen tarvittavat
tarvikkeet. Muutamaa leikkiä varten olemme tehneet
lisämateriaaleja, jotka löytyvät kansion lopusta.
Vinkki

Osassa leikeistä on myös
-merkkejä, joissa
kerrotaan erilaisia keinoja leikin kehittämiseen ja
muokkaamiseen. Olemme keränneet leikkejä eri kirjoista sekä
Internet-sivuilta. Leikkien lähteet on merkitty jokaisen leikin
loppuun sekä lähdeluetteloon. Kansiossa on myös meidän
keksimiä leikkejä, jotka tunnistavat
-merkistä.
Olemme itse kuvittaneet jokaiseen leikkiin piirroskuvan.
Kuvien tarkoituksena on havainnollistaa leikkejä sekä piristää
kansion ilmettä. Kuvat toimivat leikkien ymmärtämisen
tukena esimerkiksi maahanmuuttajalapsille.
”Nyt on leikin aika, siinä on oma taika.
Kokoonnutaan joukolla yhteen,
ja aletaan leikin temmellykseen.”
Hauskoja yhteisiä leikkihetkiä toivottavat
ja

SISÄLEIKIT
ARVAA MITÄ ESITÄN?
Tavoitteet: Eläytyminen, ilmaisutaidot, mielikuvitus, motoriset taidot, käsitteiden tunteminen, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaidot.
Ohjeet: Lapsi esittää yksin tai toisen
kanssa eläimiä. Kyseessä on pantomiimiesitys, jossa muut yrittävät arvata
mitä toiset esittävät. Esityksen aihepiirinä voi olla esimerkiksi harrastukset ja
tunteet.
Tarvikkeet: (Mukaillen Helenius ja Lummelahti
2013, 172–173.)

ETSI VIISI VIRHETTÄ
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, muisti, ongelmanratkaisutaidot, päättelykyky, tarkkaavaisuus
ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Lapset odottavat huoneessa puoliympyrässä, johon aikuinen saapuu kehossaan viiden
oudon yksityiskohdan kanssa, esimerkiksi sukat
käsissä, vyö kaulakoruna, lapaset jaloissa ja silmälasit väärinpäin. Lasten tehtävänä on huomata
nämä hullut ”virheet”.
Tarvikkeet: Omat vaatteet ja ylimääräisiä tavaroita.
(Mukaillen Lundberg 2010, 50.)

HAVAINTO-KIM
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, keskittymiskyky, matemaattiset taidot,
muisti, ongelmanratkaisutaidot, päättelykyky, reaktiokyky, tarkkaavaisuus ja
värituntemus.
Ohjeet: Laitetaan 3-5 esinettä pöydälle. Lapset katsovat esineitä minuutin
ajan ja sitten esineet peitetään. Tämän jälkeen mennään istumaan ja aikuinen esittää kysymyksiä äskeisistä esineistä, kuten minkä värinen kello oli?
Ensimmäisenä oikein sanonut saa pisteen ja eniten pisteitä kerännyt voittaa.
Tarvikkeet: 3-5 eri esinettä, pöytä ja huopa.
Vinkki

Leikkiä voi myös ilman pisteiden laskua. Leikkiä voi vaikeuttaa ottamalla mukaan useampia esineitä.

(Mukaillen Aulio 2009, 90.)

HÄMÄHÄKKIEN SUKUKOKOUS
Tavoitteet: Laulaminen, lihasvoima, motoriset taidot ja muisti.
Ohjeet: Lauletaan hämä-hämä-häkki-laulua ja liikutaan hämähäkkien tavoin. Hämähäkki voi liikkua hitaasti ja pienenä, isona ja voimakkaana, nopeasti tai vaikkapa hyppien. Sopii aloitusleikiksi.
"Hämä-hämä-häkki,
kiipes langalle.
Tuli sade rankka,
hämähäkin vei.
Aurinko armas,
kuivas satehen.
Hämä-hämä-häkki,
kiipes uudelleen.”
Tarvikkeet: (Mukaillen Honkonen ja
Karvonen 1995, 23.)

JALOKIVILEIKKI
Tavoitteet: Keskittymiskyky, muisti, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Yksi lapsista menee hetkeksi kauemmaksi, jolloin muut lapset sopivat mikä kivistä on jalokivi. Etsijä yrittää sitten löytää kyseisen jalokiven valitsemalla yksitellen kiviä itselleen. Muut lapset sanovat aina kivien kohdalla
tavallinen kivi niin kauan, kunnes jalokivi osuu kohdalle, jolloin huudetaan
”Jalokivi!” Myrkkysieni-leikissä koitetaan päinvastaisesti olla ottamatta tavallisten sienten joukosta myrkkysientä.
Tarvikkeet: 10–15 pientä erilaista kiveä.
(Mukaillen Honkonen ja Karvonen 1995, 51–52.)

JOUTSENTEN LEPO
Tavoitteet: Keskittymiskyky, mielikuvitus, rentoutuminen ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Lapset menevät makaamaan lattialle ja laittavat silmät kiinni.
Saint-Saënsin musiikki soi taustalla ja aikuinen aloittaa lukemaan tarinaa:
“Joutsenet lepäilevät pellolla. Niiden on hyvä olla jälleen kuivalla maalla pitkän lentomatkan jälkeen. Ne lepuuttavat siipiään ja maistelevat heinänkorsia. Joutsenen siivet ovat raskaat ja rennot, ne lepäävät vilvoittavaa ruhoa
vasten, painautuvat vasten ruohonkorsien pehmeää vartta. Joutsenen pää
lepää rentona tuoksuvaa maata vasten. Linnun jalat lepäävät painavina ja
imevät maan mullasta voimaa. Jokainen siiven sulka ja pieni höyhen rentoutuvat ja irtautuu lentämisen ponnistuksesta.” (Aikuinen koskettaa huivilla
lapsia ja he nousevat istumaan.)
“Joutsen nostaa kaulaansa ja katsoo, kuinka aurinko valaisee maisemaa, jossa muutama joutsen vielä lepää”.
Tarvikkeet: Huivi, musiikkina Saint-Saënsin laulu “Joutsen” ja puhelin/tabletti.
(Mukaillen Suvilehto 2016, 56.)
Musiikki: Classical Music Only 2008.

JÄHMETTYNEET TUNTEET
Tavoitteet: Eläytyminen, ilmaisutaidot, keskittymiskyky, mielikuvitus, motoriset taidot, reaktiokyky, rytmikyky ja tunnetaidot.
Ohjeet: Musiikki soi taustalla ja lapset liikkuvat samaan aikaan huoneessa.
Aikuinen laittaa musiikin aina välillä pois päältä, jolloin lapset pysähtyvät
paikoilleen. Lapsille sanotaan joku tunne, kuten viha, ilo tai tyytyväisyys, ja
jokainen näyttää tunteen omalta paikaltaan ns. patsaana käyttämällä kehoaan ja ilmeitä.
Tarvikkeet: Erityylistä musiikkia ja puhelin/tabletti/musiikkisoitin.
Vinkki

Musiikin voi suunnitella niin, että se johdattelee itse tunteeseen.
Esimerkiksi musiikki: Mielenterveystaidot kasvuun 2015.

(Mukaillen Nuortennetti s. a.)

KADONNUT KAVERI
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, motoriset taidot, muisti, päättelykyky, rytmikyky ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Lapset liikkuvat tilassa musiikin tahtiin. Musiikin loppuessa kaikki
menevät lattialle kippuraan. Aikuinen
laittaa peiton yhden lapsen päälle, jonka jälkeen muut saavat arvata kuka
puuttuu.
Tarvikkeet: Musiikkia, puhelin/tabletti/musiikkisoitin ja peitto.
Vinkki

Lapsille on hyvä muistuttaa, että kippuraan mentäessä silmät pitää
laittaa kiinni ja ne saa avata vasta luvan saatua. Peiton alla olevaa
on myös hyvä muistuttaa olemaan hiljaa.

(Mukaillen Saarinen 2016, 27.)

KEHONTUNTEMUSLEIKKI (FORMULAKULJETTAJA)
Tavoitteet: Eläytyminen, kehontuntemus, mielikuvitus ja motoriset taidot.
Ohjeet: Leikitään formulakuljettajaa (istuu näkymättömällä istuimella ja
pitää käsiään ratissa). Pään liikuttelua eri suuntiin, käännetään rattia eri
suuntiin ja jaloilla kytkimien poljentaa. Kun kuski väsyy, niin pidetään levähdystauko ja vahvistetaan samalla keskivartaloa hurjien G-voimien varalta
nostelemalla käsiä ja jalkoja selin ja mahaltaan. Lopuksi istumaan nousuja
peppu lattiassa.
Tarvikkeet: (Mukaillen Pulli 2017, 54.)

KIM-LEIKKI
Tavoitteet: Esineiden nimeäminen, hahmottamiskyky, keskittymiskyky,
muisti, ongelmanratkaisutaidot ja päättelykyky.
Ohjeet: Alussa kaikki esineet laitetaan pöydälle ja niiden nimet selvitetään
jokaiselle. Mitä enemmän esineitä, sitä vaikeampi leikki. Lapset yrittävät
muistaa kaikki esineet. Tämän jälkeen kaikki laittavat silmät kiinni ja aikuinen ottaa pois yhden esineen. Silmät saa nyt aukaista ja lapset miettivät mikä esine puuttuu.
Tarvikkeet: Pöytä ja pieniä esineitä esimerkiksi laastari, avain ja purkka.
Vinkki

Leikkiä voi myös leikkiä luonnossa, luonnon esineitä käyttäen.
Toimii hyvänä apuna sanavaraston laajentamisessa.

(Mukaillen Hurme s. a. b.)

KUVAPATSAAT
Tavoitteet: Mielikuvitus, motoriset taidot ja rytmikyky.
Ohjeet: Musiikki laitetaan soimaan ja lapset tanssivat samalla. Välillä musiikki sammutetaan, jolloin kaikki pysähtyvät siihen asentoon. Jos musiikin
loputtua liikkuu, poistuu pelistä. Musiikki laitetaan päälle uudestaan ja pysäytetään. Tätä vaihetta toistetaan niin kauan kuin jäljelle jää voittaja.
Tarvikkeet: Musiikkia ja puhelin/tabletti/musiikkisoitin.
Vinkki

Aikuinen voi ohjeistaa lapsia tanssimaan eri tyyleillä. Musiikilla voi
olla jokin teema, jolloin lapset liikkuvat esimerkiksi viidakkomusiikin tahtiin eläiminä. Lapsia on hyvä muistuttaa, että musiikin
loppuessa pitää pysähtyä.

(Mukaillen Aulio 2009, 453.)

LATTIA ON LAAVAA
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, keskittymiskyky, mielikuvitus, motoriset
taidot, reaktiokyky ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Tehtävänä on kulkea huonetta koskematta lattiaan, joka on kuvitteellisesti laavaa. Tilaan on mahdollista tehdä rata kulkemista varten. Rata
voi koostua esimerkiksi tuoleista, tyynyistä, lattiamerkeistä, patjoista tai
pehmoleluista. Radan voi mennä läpi eri tavoin kuten hyppimällä, konttaamalla tai takaperin. Jos lattiaan koskee, niin putoaa leikistä pois.
Tarvikkeet: Esimerkiksi patjoja, tyynyjä, tuoleja, pehmoleluja ja lattiamerkkejä.
Vinkki

Lapset voi ottaa mukaan radan suunnitteluun. Leikki sopii myös
ulkoleikiksi. Leikkiä voi myös siten, että lattialla kävellään edestakaisin, kunnes aikuinen huutaa ”Lattia on laavaa”. Tällöin ei saa olla kosketuksissa lattiaan vaan pitää siirtyä esimerkiksi tuolin, penkin tai pöydän päälle. Viimeisenä turvaan päässyt putoaa.

(Mukaillen Oppi ja ilo s. a.)

LEGOLEIKKI
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, keskittymiskyky, motoriset taidot, oman vuoron
odottaminen, päättelykyky, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Mennään piiriin. Aikuinen aloittaa asettamalla ensimmäisen legon lattialle piirin keskelle. Ideana on vuoron perään asettaa legopalikka edellisen päälle
ja rakentaa mahdollisimman korkea torni
yhteisvoimin. Tornin kaatuessa leikki alkaa uudestaan. Seuraavana vuorossa oleva aloittaa uuden tornin rakentamisen.
Tarvikkeet: Legoja

LIIKUNTALEIKKI
Tavoitteet: Eläytyminen, ilmaisutaidot, mielikuvitus, motoriset taidot ja
teknologiataidot.
Ohjeet: Aikuinen valitsee lelut/esineet ja laittaa ne selkänsä taakse ja ottaa
ne yksitellen esille. Aikuinen keksii erilaisia tehtäviä leluille/esineille esimerkiksi:
-Näytä miten vatkaimen terä pyörii
-Ole uuni, jonka luukku on auki
-Leiki silitysrautaa
-Pyöri kuin tehosekoitin
-Ole pölynimuri, käsivartesi on imurin letku
-Ole keikkuva munakello
-Mitä tekee rikkinäinen hiustenkuivaaja?
Tarvikkeet: Erilaisia leluja ja tarvikkeita, kuten kotileikkinurkkauksesta
löytyviä leluja.
Vinkki

Jos erilaisia leluja ei ole, niin niiden tilalla voi käyttää kuviakin.

(Mukaillen Pulli 2017, 18.)

MIIMINEN LÄÄKÄRILEIKKI
Tavoitteet: Eläytyminen, ilmaisutaidot, kehontuntemus, mielikuvitus,
oman vuoron odottaminen ja vuorovaikutustaidot
Ohjeet: Aikuinen on lääkäri, joka pitää vastaanottoa. Lapset tulevat vuorotellen käymään hänen luonaan ruumiinosien vaihtoon ja keksivät mikä on
vaivana. Leikki toimii myös siirtymätilanteissa.
Esimerkki: Lapsi sanoo, että jalka on poikki→ lääkäri “ruuvaa” jalan pois ja
kysyy mikä laitetaan sen tilalle. Lääkäri antaa vaihtoehtoja: hirviönjalka,
prinsessan jalka, merenneidon pyrstö, pitkä kirahvin jalka, painava norsun
jalka. Lääkäri kertoo, että käveleminen on hankalaa, jos toinen jalka on eripituinen. Lapselle voidaan demonstroida ja hän voi kokeilla myös itse. Molemmat jalat voidaan myös vaihtaa samanpituisiksi. Kun lapsi on valinnut
uuden jalan, lääkäri asettaa sen rikkinäisen tilalle. Lääkäri kysyy vielä, laitetaanko entinen jalka roskiin (heitetään pois) vai otetaanko talteen (pistetään
“hyllylle”).
Samalla periaatteella lääkäri vaihtaa käsiä, korvia, silmiä, vatsa jne.
Entiseen tai vaihdettuun ruumiinosaa laitetaan koristeita: tähtipölyä, kimalletta.
Ruumiinosia voi tulla lisää: siivet, tuntosarvet, useampi käsi tai jalka.
Lapsi ei keksi mikä ruumiinosa on rikki→ lääkäri sanoo, että lapsen ääni on
hävinnyt/aivot vaihdetaan.
Ääni on hävinnyt→ lääkäri ehdottaa mihin vaihdetaan: Puuha-peten lauluääni, keijun ääni jne. Hän ottaa hyllyltä kuvitteellisen purkin, avaa sen ja kallistaa sitä niin, että lapsi juo siitä uuden äänen.
Aivojen vaihtaminen→ lääkäri vaihtaa pään/avaa pään, ottaa aivot pois ja
laittaa uudet. Lapsi voi saada uusia kykyjä: ajatusten lukeminen/lasersilmät/superäly
Lapsi ei osaa vielä puhua/sanoa→ lääkäri painaa nenää ja huomaa, että töötti on epäkunnossa/keksii toisen äänen.
Töötti epäkunnossa→ lääkäri vaihtaa nenään uuden töötin ja painaa nenää.
Lapsi tai lääkäri tekee äänen.
Toinen ääni→ lääkäri ottaa kuvitteellisen purkin hyllyltä, josta lapsi juo uuden äänen (esim. eläin).

Tarvikkeet: Vinkki

Korva-vaihtoehtoja: Haltijan korvat, norsun korvat, oravan korvat
tai peikon korvat.
Käsi-vaihtoehtoja: Robottikäsi, kultainen käsi, lepakon siipi, lohikäärmeen käsi tai mustekalan lonkero.
Silmä-vaihtoehtoja: Kissan silmä, kolme silmää tai silmälappu.
Vatsa-vaihtoehtoja: Karhun vatsa, krokotiilin vatsa, sammal- tai
kukkaisvatsa.
Selkä-vaihtoehtoja: Seepran selkä, leppäkertun selkä, siilin selkä,
kamelin selkä tai delfiinin selkä.
Nenä-vaihtoehtoja: Porkkananenä, tomaattinenä tai punainen nenä.
Pää-vaihtoehtoja: Koiran pää, Hello Kitty-pää, Nalle Puhin pää tai
Spidermanin pää.

(Mukaillen Martinez-Abarca 2015, 39.)

MISSÄ MINUN LAPSENI OVAT?
Tavoitteet: Eläytyminen, ilmaisutaidot, keskittymiskyky, motoriset taidot,
tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Aikuinen menee huoneen toisen päähän ja lapset pysyvät paikallaan
vierekkäin. Lapsia ohjeistetaan siten, että kun kuuluu kysymys ”Missä ovat
lapset” heidän tulee sanoa ”Täällä”. Sitten aikuinen sanoo ”Tulkaa luokseni
iloisina” ja lapset siirtyvät aikuisen luo iloiseen tyyliin. Kun lapset ovat tulleet aikuisen luokse, niin hän siirtyy huoneen toiseen päähän toistaen saman
idean eri tunnetta pyytäen. Leikkiä jatketaan käymällä eri tunteita läpi.
Tarvikkeet: (Mukaillen Vapis 2014.)

MISSÄ ON PEUKALO?
Tavoitteet: Kehontuntemus, laulaminen, motoriset taidot, muisti ja rytmikyky.
Ohjeet: Lauletaan yhdessä missä on peukalo – laulua ja yhdistetään liikkeet
mukaan.
Laulu etenee samalla periaatteella:
1. Kaikki laittavat molemmat kädet nyrkkiin selän taakse ja lauletaan ”missä
on peukalo, missä on peukalo?”
2. ”Täällähän minä”- kohdassa otetaan toinen käsi selän takaa ja näytetään
peukaloa. Sama tehdään toisella kädellä, kun sanotaan ”täällähän minä” toisen kerran. Peukalot pysyvät edessä.
3. ”Mitä sulle kuuluu” –kohdassa koukistetaan toista peukaloa ja toinen peukalo vastaa koukistamalla myös ”kiitoksia hyvää”.
4. ”Juostaan pois” –kohdassa toinen peukalo menee selän taakse ja toisella
kerralla ”juostaan pois” toinen peukalo menee myös selän taakse.
Missä on etusormi….
Missä on keskisormi….
Missä nimetön….
Missä on pikkurilli….
Missä on kokokäsi…..
Missä on nyrkki…
Tarvikkeet: (Mukaillen Siilinlahden koulu s. a.)

MISTÄ TÄMÄ LÖYTYY?
Tavoitteet: Matemaattiset taidot, mielikuvitus, muisti, oman vuoron odottaminen, värien, muotojen ja materiaalien tunteminen.
Ohjeet: Lapset asettuvat riviin ja yksitellen he saavat tehtäväkseen etsiä
jonkin ohjaajan heillä asettaman lelun päiväkodista. Esimerkkitapaus “Mistä
löytyy nukke”, lapsi käy hakemassa nuken ja tuo sen ohjaajan koriin → seuraavan lapsen vuoro. Esineet voivat olla myös jotain väriä, muotoa tai materiaalia tai niitä voidaan pyytää hakemaan jokin tietty määrä.
Tarvikkeet: Kori.

MONTAKO KERTAA KELLO LÖI?
Tavoitteet: Keskittymiskyky, laulaminen, matemaattiset taidot, motoriset
taidot, muisti, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Kävellään piirissä lorun tahtiin. Kun loru loppuu, aikuinen soittaa
soittimesta (triangeli) haluamansa verran lyöntejä. Yhdessä mietitään, montako kertaa kello löi ja jatketaan uudestaan.
”Kävelin kerran illalla,
Tammerkosken sillalla.
Kuulin silloin kellon lyövän,
montako kertaa kello löi?”
Tarvikkeet: Triangeli.
Vinkki

Leikki toimii myös ulkona.

(Mukaillen Saarinen 2016, 58.)

MUNIEN PIILOTUS
Tavoitteet: Mielikuvitus, tarkkaavaisuus, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Ohjaaja on piilottanut pääsiäismunia ennakkoon ja lapset saavat
etsiä niitä. Jos munia piilotetaan ulos, ne on hyvä laittaa muovipusseihin.
Tarvikkeet: Pääsiäismunat (näiden tekeminen voi olla yksi vaihe) ja muovipussit (ulkona).
Vinkki

Löydetyt pääsiäismunat voidaan myös yhdessä laskea, mikä kehittää matemaattisia taitoja. Munien sijainnista voi tehdä kartan, jolloin leikki kehittää kartanlukutaitoa, hahmottamis- ja päättelykykyä.

(Mukaillen Lundberg 2010, 23.)

PEILITANSSI
Tavoitteet: Eläytyminen, ilmaisutaidot, kehontuntemus, keskittymiskyky,
mielikuvitus, motoriset taidot, tanssiminen ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Lapset ovat rivissä ja aikuinen heidän edessään. Aikuinen näyttää
jonkun liikkeen ja lapset matkivat peilimäisesti kaiken mitä hän tekee musiikin soidessa taustalla. Liikkeet voivat olla myös rauhallisia ja hitaita.
Tarvikkeet: Erityylistä musiikkia ja puhelin/tabletti/musiikkisoitin.
(Mukaillen Lankinen 2013.)

PIENEVÄ ALA
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, motoriset taidot, ongelmanratkaisutaidot,
vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Kaikki menevät alustalle seisomaan niin, että mahtuvat siihen.
Alustaa pienennetään joka kerralla, jolloin lasten tulee yhdessä miettiä miten
kaikki pääsevät alustalle.
Tarvikkeet: Sanomalehtiä, kangasta tai huopia.
Vinkki

Haastetta leikkiin saa eri lisäyksillä esimerkiksi siten, että alustan
päällä pitää olla yhdellä jalalla tai kaikkien kädet koskettavat alustaa jalkojen lisäksi.

(Mukaillen Kataja, Jaakkola ja Liukkonen 2011, 52.)

PIIRI PIENI PYÖRII
Tavoitteet: Käsitteiden tunteminen, laulaminen, motoriset taidot, muisti ja
rytmikyky.
Ohjeet: Kaikki seisovat piirissä ja pitävät käsistä kiinni. Sitten lauletaan piiri pieni pyörii -laulua ja liikutaan piirissä yhteen suuntaan. Kun lauletaan
kohta ”hyörii”, pysähdytään ja toimitaan ohjeen mukaan. Laulun alku on
sama, mutta loppuosa eri.
“Piiri pieni pyörii,
lapset siinä hyörii,
sormet sanoo soo, soo, soo, (etusormien heilutus)
kengän kannat koo, koo, koo. (kantapäät lattiaan)
Kädet sanoo lip, lap, lap, (käsien taputus)
kengän kärjet kip, kap, kap, (kengän kärjet taakse lattiaan)
toisiansa tervehtää (kumarrus vieressä olevalle)
sitten paikoillensa jää. (seistään)
Vakavina seisovat, (seistään paikallaan vakavana)
vallan niin kuin vanhemmat.” (kädet puuskassa)
Tarvikkeet: (Mukaillen Saarinen 2016, 182.)

PULU LENTÄÄ
Tavoitteet: Epäonnistumisen sietäminen, käsitteiden tunteminen, muisti,
reaktiokyky ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Lapset asettuvat puoliympyrään ja aikuinen heidän eteensä. Aikuinen sanoo peräkkäin erilaisten asioiden nimiä ja jokaisen jälkeen sanan ”lentää”. Lasten tulee nostaa kätensä ylös silloin kun sanottu asia voi oikeasti
lentää, esimerkiksi ”Joutsen…lentää, banaani…lentää, lehti…lentää, laiva…lentää”. Erehdyksestä lapsi joutuu pelistä pois ja kaksi viimeiseksi jäänyttä ovat voittajia.
Tarvikkeet: Vinkki

Leikkiä voi myös siten, että pelistä ei putoa kukaan pois.

(Mukaillen Quesnel 1988, 23.)

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU
Tavoitteet: Kehontuntemus, keskittymiskyky, ketteryys, laulaminen, motoriset taidot, nopeus ja rytmikyky
Ohjeet: Kaikki seisovat, laulavat ja koskettavat oman kehon laulussa mainittua asiaa oikealla kohdalla. Tahti nopeutuu, kun laulu aloitetaan alusta.
“Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat,
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.
Silmät, korvat ja vatsaa taputan!
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.”
Tarvikkeet: (Mukaillen Becks 2014, 189.)

Ritarit ja prinsessat
Tavoitteet: Eläytyminen, ilmaisutaidot, mielikuvitus, motoriset taidot,
rytmikyky, tanssiminen ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Kaikki pukeutuvat johonkin rooliasuun. Ensimmäiseksi on esittelykierros, jossa kaikki saavat kertoa kuka on. Pidetään tanssiaiset, jossa on aiheeseen liittyvää musiikkia ja koristeita. Aikuinen suunnittelee lapsille ohjelmaa tanssien ajaksi esimerkiksi:
-Nyt on vuorossa piiritanssi
-Nyt on vuorossa ruokien maistelua
-Nyt on vuorossa jumppa
Tarvikkeet: Rooliasuja kaikille, teemaan sopivaa musiikkia, puhelin/tabletti/musiikkisoitin ja koristeita.
(Mukaillen Muszynski 2016, 53.)

SANOJEN VÄRI
Tavoitteet: Keskittymiskyky, käsitteiden tunteminen, mielikuvitus, muisti,
vuorovaikutustaidot ja värituntemus.
Ohjeet: Aikuinen luettelee erilaisia sanoja ja lasten tulee sanoa, että mikä
väri kullakin tulee mieleen sanasta. Sanat voivat olla konkreettisia asioita,
kuten pilvi, hiekka, aurinko, puu, sitruuna, linna tai monimutkaisempia
”rakkaus, viha, kiukku, vapaus”. Leikkiä voi pelata päinvastoinkin. Aikuinen
kysyy lapsilta esimerkiksi ”Mikä on punaista?” ja lapset luettelevat.
Tarvikkeet: Väripaletti (kansion lopussa).
(Mukaillen Quesnel 1988, 131.)

SATULIIKUNTARATA
Tavoitteet: Eläytyminen, hahmottamiskyky, keskittymiskyky, mielikuvitus,
motoriset taidot ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Aikuinen lukee tarinaa pätkittäin ja yhdessä edetään sulkujen mukaisesti.
Karhujen kevät –tarina
1. Ulkona aurinko alkaa jo paistaa. Karhu nukkuu pesässään. Mutta sitten
kuulee lintujen laulua. Pesään kantautuu jo kevään tuoksu. Hitaasti karhu
ryömii ulos pesästä.
(Lapset ovat karhuja, jotka nukkuvat alussa omassa pesässä. Kaikki nousevat
ylös ja “ryömivät” pois pesästä. Linnunlauluja kuuluu tilassa.)
2. Karhu hieroo unisena silmiään ja haukottelee. Aurinko paistaa ja lämmittää. On aika verrytellä karhu tuumaa! Karhu venyttää tassut korkealle kohti
taivasta ja sitten alas maahan! kohti taivasta ja sitten maahan! Karhu venyttelee oikealle ja sitten vasemmalle. Oikealle ja vasemmalle.
(Hierotaan silmiä, haukotellaan ja venytellään.)
3. Nyt on verryttelyt hoidettu, aika lähteä kävelylle! Karhu tokaisee ja lähtee
kohti metsää. Metsässä karhua odottaa kaatuneet puut. Karhu ottaa suuria
askelia puunrunkojen yli. Ensin oikealla, sitten vasemmalla. Oikealla ja vasemmalla.
(Ylitetään esteet kiipeämällä tai astumalla ylitse. Tehdyt esteet voivat olla
myös piirissä, jota jonossa kierretään ympyrää. Lorua lauletaan useamman
kerran.)
4. Karhu jatkaa matkaansa metsän siimeksiin. Edessä on tiheä metsä! suuria
puita kasvaa tiheään! karhun on kierrettävä puut! Kiertäen ensin oikealta,
sitten vasemmalta. Oikealta ja vasemmalta! Karhu puikkelehtii metsän läpi.
edessä häämöttää jo jotakin. (Nyt “puu” esteet pujotellaan käytävällä. Tämä
on mahdollista mennä edestakaisin useamman kerran.)

5. Karhu saapuu lammelle. Sen vesi on kirkasta ja kutsuvaa. Karhu pesee
metsässä likaantuneita tassujaan. Hankaa niitä yhteen ja ravistaa. Hankaa
yhteen ja ravistaa. Sitten karhu ottaa ison puun lehden ja kuivaa tassut. (Kädet pestään “lammella”. Laitetaan vati maahan ja mennään kaikki sen ympärille. Otetaan käsiliinoja (lehdet), joihin kuivataan kädet.)
6. Karhu on kulkenut metsässä jo pitkään! Alkaa tulla jo nälkä! Maha murisee ja möyryää. Täytyy mennä syömään! Reippain askelin karhu rientää takaisin kotipesälle jossa eväs jo odottaa! (On syömisen vuoro ja mennään takaisin.)
Tarvikkeet: Linnunlaulu -ääniä, puhelin/tabletti/musiikkisoitin, eri esteitä, vati ja käsiliinoja.
(Mukaillen KalleA s. a.)

SUKKAVIESTI
Tavoitteet: Epäonnistumisen sietäminen, hahmottamiskyky, keskittymiskyky, motoriset taidot, nopeus, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Muodostetaan kaksi joukkuetta ja mennään kaikki istumaan piiriin
niin, että joka toinen on saman joukkueen jäsen. Kummankin joukkueen yhdelle jäsenelle, jotka istuvat vastakkain annetaan sukkakerä. Yhteisestä aloitusmerkistä molemmat heittävät sukkakerää piirissä seuraavaksi olevalle
joukkueen jäsenelleen samaan suuntaan. Se, jonka sukkakerä menee ohi toisen kerän, voittaa.
Tarvikkeet: Kaksi sukkakerää tai pehmolelua.
(Mukaillen Wickström ja Lindman 2010, 90.)

TOISTEN ÄÄNET
Tavoitteet: Aistien käyttäminen, epäonnistumisen sietäminen, keskittymiskyky, muisti, oman vuoron odottaminen, tarkkaavaisuus ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Lapsista valitaan yksi, jonka silmät sidotaan. Sillä aikaa toiset lapset
menevät riviin. Aikuinen valitsee silmät sidottuna olevan eteen yhden lapsen, joka sanoo jonkin ennalta sovitun sanan esimerkiksi ”Moikka” ja silmät
sidottuna olevan tulisi tunnistaa hänet äänen perusteella.
→ Jos hän arvaa niin äänessä olleelta lapselta sidotaan silmät ja hän siirtyy
äänten arvaajaksi. Oikein arvannut menee riviin muiden lasten joukkoon.
→ Jos hän ei arvaa niin hän jatkaa seuraavaan lapseen ja leikki jatkuu. Jos
hän ei tunnista ketään jonossa olevaa niin leikkiä voi helpottaa tilanteen mukaan.
Tarvikkeet: Huivi tai pipo.
Vinkki

Leikki toimii pienen ryhmän kanssa.

(Mukaillen Quesnel 1988, 20.)

TUHANSITTAIN PISTEITÄ
Tavoitteet: Käden hallinta, tarkkuus, nopeus, ajantaju, keskittymiskyky,
motoriset taidot ja voimansäätely.
Ohjeet: Lapset pyrkivät naputtamaan paperille mahdollisimman paljon pisteitä 30 sekunnin ajan. Ajan loputtua aikuinen laskee pisteet ja julistaa voittajan.
Tarvikkeet: Paperi ja kynä kaikille.
Vinkki

Lapsille on alussa hyvä ohjeistaa että, miten kynää pidetään oikeaoppisesti kädessä. Leikki toimii pienen ryhmän kanssa.

(Mukaillen Quesnel 1988, 109.)

TUNNETARINA: ONNELLISUUS JA SURU
Tavoitteet: Eläytyminen, hahmottamiskyky, ilmaisutaidot, keskittymiskyky, mielikuvitus, motoriset taidot, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Jokainen lapsi ottaa itselleen oman tilan ja menee maahan makaamaan
(esimerkiksi patjalle). Lapsia ohjeistetaan toimimaan, kuten tarinassa sanotaan.
Lasten kanssa voi tehdä alkuun muutaman harjoituksen: ”Kävin selälleni ja nostin
käteni kohti kattoa.” ”Edessäni on paperi, ja kädessäni sivellin. Maalaan paperin
täyteen lempiväriäni.” Sitten käsken lapset käymään nukkumaan patjoilleen ja aikuinen alkaa lukea tarinaa eläytyen siihen itsekin:
”Herätys! On aika herätä uuteen päivään” Avasin silmäni ja minua ei väsyttänyt
yhtään! Nousin ylös ja venyttelin käsiäni ja jalkojani. Minulla on nyt sellainen
tunne, että tästä päivästä tulee hyvä. Seuraavana oli tiedossa pukeminen. Paita
ja housut menivät mutkitta päälleni, ja sukatkaan eivät tuottaneet ongelmia.
Vautsi, päivä senkuin paranee. Mitähän meillä on aamupalaksi. Kävelin ruokapöydän luokse ja istuuduin paikalleni. Lautasellani oli LEMPIPUUROANI. Ihanaa, ajattelin mielessäni ja aloin hymyssä suin syömään. Olin niin onnellinen,
aamu oli lähtenyt niin hyvin käyntiin. Katsoin ikkunaan ja siellähän paistoi aurinkokin, nyt on pakko päästä pihalle temmeltämään!
Menin paikalleni ja aloin pukemaan ulkovaatteita päälleni. Olimme viikonloppuna ostaneet minulle aivan uuden hatun. Halusin laittaa sen saman tien päälleni. Mutta missä se oli? Kaadoin kaikki vaatteeni lattialle, ja aloin etsimään uutta hienoa pipoani?! ”ÄITII, missä pipo” Aloin jo hätääntymään ja tunsin, kuinka
mieleni muuttui surulliseksi. Äiti tuli paikalle ja sanoi, että uusi hattu on ollut pesukoneessa ja se on vielä kuivumassa. Huomenna saisin sen päähäni. Voi ei,
huomiseen on vielä niin pitkä matka. En halunnut mennä enää ulos, en halunnut
pukea päälleni. Olin niin surullinen. Makasin maassa ja mietin pipoani. Jouduin
laittamaan vanhan piponi päähän ja lähtemään ulos. Aurinkokaan ei enää paistanut vaan tilalle oli tullut pilviä. Ihan tyhmää.”
Tarinan päätyttyä lasten kanssa on hyvä keskustella, että mitä tunteita tarinassa
oli?
Tarvikkeet: Patja jokaiselle, vaatteita/lakanoita, kartongista tehty aurinko ja pilvi.

TUNNETARINA: ROHKEUS JA PELKO
Tavoitteet: Eläytyminen, hahmottamiskyky, ilmaisutaidot, keskittymiskyky, mielikuvitus, motoriset taidot, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Jokainen lapsi ottaa itselleen oman tilan ja heitä ohjeistetaan toimimaan,
kuten tarinassa sanotaan. Lasten kanssa voi tehdä alkuun muutaman harjoituksen: ”Kävin selälleni ja nostin käteni kohti kattoa.” ”Edessäni on paperi, ja kädessäni sivellin. Maalaan paperin täyteen lempiväriäni.” Sitten käsken lapset käymään nukkumaan patjoilleen ja aikuinen alkaa lukea tarinaa eläytyen siihen itsekin:
”Olen vain pienen pieni orava, en vielä kovin taitava. Tammenterhoja metsästelen ja puun oksilta pikkulapsia tarkkailen. Eräänä päivänä olin metsässä etsimässä syötävää äitini ja muiden oravien kanssa. Nuuhkin maata, mistähän löytäisin ruokaa. Nuuskis nuuskis. Sitten korvani kuulivat äänen: WUH! Voi ei, koira on tulossa tännepäin äkkiä puuhun pakoon. Pelon sekaisin tuntein äitini ja
muut oravat lähtivät kiipeämään isoon puuhun. Äkkiä perään. Mutta olin niin
pieni, etten saanut kunnon otetta puun rungosta. Kerta toisensa jälkeen liu’uin
maahan takaisin. WUH WUH, koiran ääni kuului jo ihan läheltä. Olin niin peloissani, että oikein tärisin ja sisälläni velloi outo tunne. Koitin vielä viimeisen
kerran. JES, pääsin puuhun muiden luokse.
Seuraavana olikin, että miten pääsemme pois takaisin kotiimme. Koira oli vielä
alhaalla. Tähyilin silmilläni reittiä ja hahaa! Löysin reitin oksia pitkin. Reitti
vaati vain suuria loikkia. Hyppy, hyppy. Pelko ei enää vallannut kehoani, vaan
tunsin itseni rohkeaksi. Kyllä minä onnistun tässä, pystyn mihinkä vain! Yksi oksa kerrallaan, pääsimme lähemmäksi kotia ja koiran haukuntaa ei enää kuulunut. Selvisimme. Minun, rohkean, pikku oravan ansiosta.”
Tarinan päätyttyä lasten kanssa on hyvä keskustella, että mitä tunteita tarinassa
oli?
Tarvikkeet: Orava-käsinukke, koira-käsinukke ja paikkamerkkejä lattiaan (oksat).

TUNNETARINA: UTELIAISUUS JA IKÄVÄ
Tavoitteet: Eläytyminen, hahmottamiskyky, ilmaisutaidot, keskittymiskyky, mielikuvitus, motoriset taidot, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Jokainen lapsi ottaa itselleen oman tilan ja menee maahan makaamaan
(esimerkiksi patjalle). Lapsia ohjeistetaan toimimaan, kuten tarinassa sanotaan.
Lasten kanssa voi tehdä alkuun muutaman harjoituksen: ”Kävin selälleni ja nostin
käteni kohti kattoa.” ”Edessäni on paperi, ja kädessäni sivellin. Maalaan paperin
täyteen lempiväriäni.” Sitten käsken lapset käymään nukkumaan patjoilleen ja aikuinen alkaa lukea tarinaa eläytyen siihen itsekin:
”Istuin sängylläni ja kuuntelin kun äitini jutteli mummoni kanssa. Tänään mennään mummolaan, jee! Ja mitä vielä, äiti sanoi puhelimessa, että mummolla olisi jokin yllätys minulle! Mikähän se mahtaisi olla? Oi jos mummo olisi leiponut
lempiherkkuani, kanelipullia. Menin äkkiä ruokahuoneeseen, että kuulisin paremmin…..mutta äiti ehti juuri lopettaa puhelun.. HÖH, olisin niiiiin halunnut
tietää mikä se mummon yllätys on!! Kävelin takaisin sänkyyni, laitoin silmät
kiinni ja aloin haaveilemaan mitä kaikkea mummolassa olisikaan. Äiti tuli huoneeseeni ja sanoi että ”Nyt lähtään mummolaan!” ”ÄITI, ÄITI, mikä yllätys
mummolla on minulle?? kysyin ja hyppelin innoissani. ”Oletpa sinä utelias, pue
päälle ja lähdetään” Puin salaman nopeasti ja hyppäsin autoon.
Kun saavuimme mummolaan, niin mummo oli meitä vastassa. Hyppäsin autosta pois ja uteliaana kysyin ”Mummo, mikä se sinun yllätyksesi on?” ”Noh, sanoppa äitille heipat niin lähdetään sisälle sitten katsomaan” Heippojen jälkeen
äiti lähti muualle ja pääsimme vihdoin katsomaan yllätystäni. Kun saavuimme
sisälle, niin en nähnyt mitään? ”Yllätyksesi on se, että pääset jäämään minun
luokseni yöksi” Vautsi, olin niin innoissani, mutta samaan aikaan sisälläni tuntui
outo tunne. Silmiini kohosi kyynelteitä ja minulle iski äitiä ikävä. Tunsin kuinka
hartiani ja pääni painui alaspäin. Ikävän tunne valtaa koko kehon. Sitten
mummo halasi minua ja sanoi että ”Voi kuule äiti tulee huomenna hakemaan sinua ja meillä tulee olemaan niin kivaa täällä, lähdetäänkö leipomaan pullia?”
Tunsin, kuinka mieleni kohosi ja ikävän tunne hävisi pikkuhiljaa. Näkisin kyllä
äitini sitten huomenna, mutta nyt saisin nauttia mummolassa olosta!”
Tarinan päätyttyä lasten kanssa on hyvä keskustella, että mitä tunteita tarinassa
oli?
Tarvikkeet: Patja jokaiselle ja peräkkäisistä tuoleista muodostettu ”auto”.

TUNNETARINA: YSTÄVÄLLISYYS JA VIHA
Tavoitteet: Eläytyminen, hahmottamiskyky, ilmaisutaidot, keskittymiskyky, mielikuvitus, motoriset taidot, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Jokainen lapsi ottaa itselleen oman tilan ja heitä ohjeistetaan toimimaan,
kuten tarinassa sanotaan. Lasten kanssa voi tehdä alkuun muutaman harjoituksen: ”Kävin selälleni ja nostin käteni kohti kattoa.” ”Edessäni on paperi, ja kädessäni sivellin. Maalaan paperin täyteen lempiväriäni.” Sitten käsken lapset käymään nukkumaan patjoilleen ja aikuinen alkaa lukea tarinaa eläytyen siihen itsekin:
”Olimme päiväkodin pihalla kaikki lapset, viime yönä oli satanut mahdottomasti
lunta ja olimme sisällä jo suunnitelleet mäenlaskua. Juoksimme varastolle hakemaan pulkkaa, olin hitain ja minulle ei jäänyt pulkkaa. Tulin vihaiseksi. Miksi
jalkani ovat niin hitaat, miksi minulle ei voitu jättää yhtään pulkkaa! Tunsin,
kuinka mieleni synkistyi ja naamani vääntyi mutruun. Laitoin kädet puuskaan
ja kävelin pois. En halunnut mennä kavereideni luokse. Olin vihainen. Kävelin
aivan pihan kauimmaiseen nurkkaan. Olen nyt suuttunut koska minä en saanut
pulkkaa.
Sitten kaverini saapui luokseni ja kysyi, että haluaisinko jakaa pulkan hänen
kanssaan Voisimme vuorotella. Mieleni kirkastui ja katsoin häntä hymyillen. No
tottakai! Voi kun hän on ystävällinen. Oikea kunnon ystävä. Lähdimme kävelemään pulkkamäkeä kohti ja näin, että hiekkalaatikolla istui lapsi naama mutrulla. Olikohan hän surullinen tai vihainen jostain? Jospa pulkkailu helpottaisi hänenkin mieltä. ”Hei haluaisitko tulla pulkkamäkeen meidän kanssa” kysyin. ”No
mutta minulla ei ole pulkkaa” lapsi vastasi alakuloisesti. Päässäni alkoi raksuttaa ja halusin olla ystävällinen. ”Sinä voit jakaa pulkan meidän kanssa”. Lapsen
pää kohosi maasta ja hän lähti iloiten mukaamme. Olin auttanut ja ollut ystävällinen toista kohtaan niin nyt minullakin oli iloisempi mieli! Ystävällisyys kannattaa!”
Tarinan päätyttyä lasten kanssa on hyvä keskustella, että mitä tunteita tarinassa
oli?
Tarvikkeet: -

ULKOLEIKIT
FORMULARATAREITTI JA LOPPURENTOUTUS
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Eläytyminen, keskittyminen, ketteryys, laulaminen, mielikuvitus, motoriset taidot, muisti, oman vuoron odottaminen, rentoutuminen ja
värituntemus.
Ohjeet: Lapset leikkivät olevansa formula-autoja ja ajavat rataa pitkin. Aikuinen ohjaa autoja lipuilla: vihreällä saa jatkaa, punaisella on mentävä varikolle. Lapsia houkutellaan liikkumaan mahdollisimman matalalla, kuten
formulat. Liikkua voi kontallaan, kyykyssä, polvillaan. Harjoitellaan kiihdyttämistä, jarruttamista, paikalta lähtemistä ja suunnan vaihtoa. Loppurentoutuksena autoloru (voi tehdä pareittain tai siten, että jokainen odottaa vuoroaan, että pääsee ohjaajan luo). Lapsi on konttausasennossa.
“Pesen auton,
kunnolla hankaan,
puhtaaksi autoni metallikankaan. (silitellään selän päältä)
Puskurit puhtaaksi auton takaa,
polvillaan, kun auto makaa. (silitellään takareisiä)
Pohjan alta putsailen, (silitellään vatsasta)
tuulilasin pyyhkäisen. (silitellään varovasti naamasta)
Sitten käynkin istumaan,
auton sisään kokonaan. (mennään parin alle pikkukippuraan)”
Tarvikkeet: Kartiot tai muut vastaavat välineet formularadan tekemistä
varten, vihreä ja punainen lappu tai huivi.

Vinkki

Leikkiä voi muunnella siten, että formuloiden tilalla olisi eläimiä.
Kahden aikuisen kanssa toinen voi olla varikolla ja toinen toimia
liikenneohjeiden antajana. Varikolla oleva voi korjata autolorun
avulla varikolle tulevia lapsia.

(Mukaillen Pulli 2017, 55.)

HANSKANHEITTO
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Epäonnistumisen sietäminen, hahmottamiskyky, keskittymiskyky, lihasvoima, matemaattiset taidot, motoriset taidot, oman vuoron odottaminen, sääntöjen noudattaminen, tarkkuus, voimansäätely, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Pidetään heittelykisa, jota varten tehdään kaksi joukkuetta. Sovitulta viivalta yritetään heittää vatiin pallo, hiuspinni ja hanska. Vati on kahden
metrin päässä viivasta. Yhdellä henkilöllä on kolme yritystä ja jokaisesta vatiin menevästä heitosta saa joukkue pisteen. Eniten pisteitä saanut joukkue
on voittaja.
Tarvikkeet: Pallo, hiuspinnejä, hanska ja vati.
Vinkki

Leikissä ei tarvitse välttämättä olla joukkueita. Heitettäviä esineitä
voi vaihtaa ja heittopisteitä voi olla useampia. Leikki sopii myös sisäleikiksi.

(Mukaillen Hurme s. a. a.)

ILMANSUUNTALEIKKI
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Ilmansuuntien tunteminen, keskittymiskyky, kestävyys, motoriset taidot, muisti, nopeus, reaktiokyky ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Piirretään maahan iso ympyrä jonka kehälle merkitään ilmansuunnat (pohjoinen, itä, etelä ja länsi). Ilmansuunnat käydään lasten kanssa läpi.
Lapset seisovat ympyrän keskellä ja aikuisen huutaessa jonkin ilmansuunnan, tulee heidän juosta sen luo.
Tarvikkeet: Ilmansuunta merkkeinä esimerkiksi pahville kirjoitetut tunnuskirjaimet.
(Mukaillen Honkonen ja Karvonen 1995, 38–39.)

”JALOKIVIEN” ETSINTÄ
(talvi)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, keskittymiskyky, käsitteiden tunteminen,
mielikuvitus, tarkkaavaisuus, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Vettä jäädytetään jääpalamuotissa edellisenä päivänä ennen leikkiä.
Jääpaloihin saa eri värejä esimerkiksi karkkivärillä. Valmiit jääpalat laitetaan
pihalle piiloon ja pidetään aarteenetsintä. Aikuinen voi ohjeistaa sanomalla:
-kuumaa=lapsi on lähellä
-kylmää=lapsi on kaukana
-lämpenee=lapsi tulee lähemmäksi piiloa
-viilenee= lapsi menee kauemmaksi piilosta
Tarvikkeet: Jääpalamuotti ja karkkivärejä.
Vinkki

Jääpalojen värjäämisessä voi käyttää myös vesivärejä. Isoja jalokiviä saa, kun käyttää tyhjää maitotölkkiä muottina. Jalokivien sijainneista voi tehdä kartan, jolloin leikki kehittää kartanlukutaitoa,
hahmottamis- ja päättelykykyä.

(Mukaillen SEK 2017, 4.)

JÄNISPATA
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, keskittymiskyky, ketteryys, motoriset taidot, lihasvoima, rentoutuminen ja tarkkaavaisuus.
Ohjeet: Idea sama kuin polttopallossa, mutta jäädessään kiinni lapsen tulee
mennä merkitylle paikalle ja hyppiä jäniksen tapaan. Sen jälkeen lapsi palaa
takaisin ympyrän sisään. Leikin lopuksi voidaan rauhoittua menemällä makuulle ja aikuinen lukee runon. Sisään ja ulos hengittämistä korostaen.
“Sitten paikallasi makaa,
jänikselle lepo takaa.
Ilma sisään ja ilmaa ulos.
Ilma sisään ja ilmaa ulos.
Rento lopputulos.”
Tarvikkeet: Pallo.
(Mukaillen Pulli 2017, 77.)

KAPTEENI KÄSKEE
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Keskittymiskyky, ketteryys, motoriset taidot, reaktiokyky ja
vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Yksi valitaan kapteeniksi, joka voi ensin olla aikuinen. Kapteeni antaa määräyksiä ja muut tekevät mitä kapteeni käskee, esimerkiksi ’”kapteeni
käskee nosta vasen jalka ylös.” Jos kapteeni ei sano alussa ”kapteeni käskee”,
niin silloin ei noudateta kapteenin pyyntöä, esimerkiksi hyppikää tasajalkaa
tai perämies käskee…. Näin kapteeni harhauttaa muita ja ne tippuvat pelistä
pois, jotka tekevät kapteenin ohjeiden mukaan, vaikka ”kapteeni käskee” ei
sanota.
Tarvikkeet: Vinkki

Leikki vaatii alkuun paljon toistoja.

(Mukaillen Helenius ja Lummelahti 2013, 200.)

KARHU NUKKUU

(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Eläytyminen, ketteryys, laulaminen, motoriset taidot, muisti,
nopeus ja reaktiokyky.
Ohjeet: Lapset ovat piirissä. Yksi valitaan piirin keskelle nukkuvaksi karhuksi. Sitten lauletaan yhdessä laulua. Kun laulussa päästään kohtaan ”eipäs
nukukaan!” kaikki lähtevät juoksemaan karkuun ja karhu yrittää saada heitä
kiinni. Ensimmäisenä kiinni jäänyt on uusi karhu.
“Karhu nukkuu, karhu nukkuu talvipesässänsä,
ei ole vaaraa kellään
näin sitä leikitellään
karhu nukkuu, karhu nukkuu,
eipäs nukukaan!”
Tarvikkeet: (Mukaillen Aulio 2009, 106.)

KORISTEELLINEN LUMIENKELI
(talvi)
Tavoitteet: Luovuus, mielikuvitus, motoriset taidot ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Jokainen saa tehdä lumienkelin, joka koristellaan haluamallaan tavalla. Ensin mennään maahan selälleen ja tehdään lumienkelille hame heiluttelemalla jalkoja auki ja kiinni. Sen jälkeen saadaan enkelille siivet, kun
heilutetaan käsiä ylös ja alas. Valmiin lumienkelin voi koristella esimerkiksi
kivillä ja kepeillä. Sille voi koristeilla tehdä silmät, suun ja hiukset.
Tarvikkeet: Koristeita, kuten keppejä, kiviä ja havuja.
Vinkki

Enkelit voi tehdä haluttuun muodostelmaan esimerkiksi pitämällä
toisia kädestä kiinni.

(Mukaillen Perinneleikit ry s. a.)

KORKEA TORNI
(talvi)
Tavoitteet: Ajantaju, hahmottamiskyky, keskittymiskyky, motoriset taidot, nopeus ja voimansäätely.
Ohjeet: Katsotaan kuka tekee viidessä minuutissa
korkeimman tornin lumipalloista.
Tarvikkeet: Nuoskalunta.
(Mukaillen SEK 2013, 7.)

KOSKE KELTAISTA!
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Motoriset taidot, värituntemus ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Aikuinen antaa lapsille ohjeen, joka voi olla esimerkiksi ”koske keltaista!”. Silloin he etsivät kyseisen värin vaatteistaan tai varusteistaan ja koskettavat sillä toisen lapsen samaa väriä. Jos itsellään ei ole keltaista, laittaa
hän käden toisen keltaiseen kohtaan. Kaikki koskettavat kädellä yhden lapsen keltaista silloin kun muilla ei ole tätä väriä. Sitten annetaan uusi ohje kuten toinen väri, materiaali tai esine.
Tarvikkeet: Vinkki

Leikkiä voi myös siten,
että etsittävän värin ei
tarvitse olla vaatteissa
vaan se voi löytyä ympäristöstä. Värien
tunnistamisessa apuna voi käyttää itse tehtyjä värikortteja.

(Mukaillen Perinneleikit ry s. a.)

KUKA PELKÄÄ JÄÄMIESTÄ?
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Keskittymiskyky, ketteryys, motoriset taidot, nopeus, reaktiokyky, tarkkaavaisuus, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Tehdään maahan kaksi viivaa, joiden välissä on noin viisi metriä.
Aikuinen voi ensin olla jäämies, joka on keskellä ja muut toisella viivalla.
Jäämies huutaa “Kuka pelkää jäämiestä?” ja viivalla olevat lapset koittavat
juosta toiselle viivalle niin, että jäämies ei saa heitä koskettamalla kiinni. Jos
jäämies saa muita kiinni, he tulevat auttamaan jäämiestä ottamaan jäljellä
olevia kiinni. Leikki loppuu, kun kaikki on otettu kiinni.
Tarvikkeet: Vinkki

Mustekala-leikissä idea on sama, mutta kiinnijäädessään lapsi jää
paikoilleen ja yrittää käsillään (lonkeroillaan) ottaa ohimeneviä
kiinni.

(Mukaillen Ideapakka 2017.)

KÄPYELÄIMIEN TEKO
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Luovuus, mielikuvitus ja motoriset taidot.
Ohjeet: Kävyistä saa tehtyä hienoja eläimiä tekemällä tikuista niille jalat.
Eläinten teon lisäksi niille kannattaa rakentaa koti esimerkiksi sammalista,
tikuista ja lehdistä.
Tarvikkeet: Käpyjä, tikkuja, lehtiä ja sammalta.
(Mukaillen Lundberg 2010, 11.)

LUMIPALLOJEN HEITTO
(talvi)
Tavoitteet: Epäonnistumisen sietäminen, hahmottamiskyky, keskittymiskyky, lihasvoima, motoriset taidot, tarkkuus ja voimansäätely.
Ohjeet: Pituusheitto: Katsotaan kuka heittää pisimmälle palloa.
Tarkkuusheitto: Päätetään maalitaulu, johon lapset yrittävät osua heittämällä lumipalloja. Kaikista osumista saa pisteen. Maalitaulu voi olla esimerkiksi
tolppa tai ämpäri.
Tarvikkeet: Lumipalloja yhtä monta kaikille ja maalitaulu.
(Mukaillen Aulio 2009, 344.)

LUMIRÄPYLÄT
(talvi)
Tavoitteet: Epäonnistumisen sietäminen, hahmottamiskyky, Keskittymiskyky, motoriset taidot, tarkkuus ja voimansäätely.
Ohjeet: Lumiräpylät laitetaan riviin ja lapset heittävät lumipalloja jonkun
matkan päästä niihin. Lumiräpylöitä voi kokeilla molemmin päin. Jos lumiräpylä on väärin päin, voi päälle laittaa pallon, joka on tarkoitus kaataa heittämällä lumipalloja sitä kohti.
Tarvikkeet: Kartio tai ämpäri (lumiräpylä) ja pallo kaikille.
(Mukaillen Pulli 2004, 45.)

MAA, MERI JA LAIVA
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Keskittymiskyky, kestävyys, motoriset taidot, muisti, nopeus,
reaktiokyky ja vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Tilassa yksi pääty on maa, toinen meri ja näiden keskellä on laiva.
Aikuinen toimii vetäjänä, joka huutaa jonkun näistä kolmesta (maa, meri,
laiva) ja muut juoksevat siihen. Leikistä tippuu se, joka tulee viimeisenä tai
menee väärään paikkaan. Voittaja on se, joka jää lopussa jäljelle.
Tarvikkeet: Vinkki

Leikki toimii myös luonnossa nimellä Koivu-kuusi-kataja. Alussa
leikissä ei tarvitse pudottaa ketään.

(Mukaillen Saarinen 2016, 41.)

NEPPIS
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Epäonnistumisen sietäminen, keskittymiskyky, matemaattiset
taidot, motoriset taidot, oman vuoron odottaminen ja voimansäätely.
Ohjeet: Neppiksessä kilpaillaan leikkiautoilla. Ensin tehdään autorata kengänpohjalla. Radalle voi tehdä hyppyreitä, kuoppia ja laittaa lapiota sekä
muita esteitä siihen. Autot menevät lähtöviivalle ja jokainen vuorollaan
”neppaa” etusormella omaa autoa aina kolme kertaa. Auto joutuu takaisin
lähtöviivalle, jos se ei pysy radalla tai oikein päin. Kyljellään oleva auto laitetaan alku- ja loppuviivan puoleen väliin. Voittaja on lapsi, jonka auto on
päässyt ensimmäisenä maaliin.
Tarvikkeet: Yksi pikkuauto kaikille, lapioita ja muita esteitä.
Vinkki

Pienimmät lapset voivat “pukata” autoa kädellään neppauksen sijaan.

(Mukaillen MLL s. a. a.)

NUMEROITA, KUVIOITA JA KIRJAIMIA
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, keskittymiskyky, käsitteiden tunteminen,
matemaattiset taidot, motoriset taidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Lapset muodostavat yhdessä numeroita, kuvioita (ympyrä, kolmio,
neliö) tai kirjaimia käyttämällä omaa kehoa. He saavat päättää miten määrätty asia tehdään, mutta kaikki osallistuvat siihen. Yhteisvoimin voidaan
myös muodostaa sanoja omalla keholla.
Tarvikkeet: Vinkki

Apuna voi käyttää paperille piirrettyjä numeroita, kuvioita tai kirjaimia hahmottamisen helpottamiseksi.

(Mukaillen Aulio 2009, 195.)

OLYMPIALAISET
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Epäonnistumisen sietäminen, hahmottamiskyky, keskittymiskyky, kestävyys, lihasvoima, luovuus, motoriset taidot, tarkkuus ja voimansäätely.
Ohjeet: Lasten olympialaisissa on ulkona eri lajeja pisteillä. Lajeina voivat
olla esimerkiksi pituushyppy, juoksu, pujottelurata, keihäänheitto (esimerkiksi turbokeihäs), hernepussin kuljetus, köydenveto, keilojen kaataminen
tai viestijuoksu. Lasten kanssa voidaan myös tehdä ensin mitalit, jotka he
saavat sitten kun kaikki lajit on käyty läpi tai kisapassin, johon saa leiman tai
tarran jokaiselta pisteeltä.
Tarvikkeet: Lajipisteisiin ja mitaleihin tai kisapasseihin tarvittavat välineet.
(Mukaillen SuPER s. a.)

PEILI
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Keskittymiskyky, motoriset taidot, muisti ja reaktiokyky.
Ohjeet: Yksi valitaan peiliksi, joka kääntyy selin. Muut ovat vähän matkan
päässä viivalla peilistä ja yrittävät päästä lähemmäksi peiliä. Aina kun peili
kääntyy katsomaan muita, kaikki pysähtyvät paikoilleen. Jos joku liikkuu
peilin katsoessa, hän huutaa tämän nimen ja sen pitää mennä takaisin lähtöviivalle. Se, joka koskettaa ensin peiliä on voittaja ja uusi peili.
Tarvikkeet: (Mukaillen Pulli 2004, 30.)

PITKÄNPITKÄ LOIKKA
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Keskittymiskyky, lihasvoima, motoriset taidot ja oman vuoron
odottaminen.
Ohjeet: Piirretään viiva maahan ja siitä yksi lapsi hyppää eteenpäin. Siihen
mihin ensimmäinen hyppääjä pääsee, hyppää toinen lapsi ja niin edelleen.
Tarkoituksena on yhteisvoimin hypätä niin pitkälle kuin pääsee. Voidaan
hypätä myös esimerkiksi taaksepäin, paikalta ja vauhdilla. Lisäksi kilpailla
voidaan joukkueissa.
Tarvikkeet: (Mukaillen Perinneleikit ry s. a.)

POLTTOPALLO
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, ketteryys, motoriset taidot, reaktiokyky,
sääntöjen noudattaminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Pihalle tehdään ympyrä, johon kaikki muut paitsi heittäjä menevät
sisään. Heittäjä polttaa pallolla muita polven alapuolelta. Jos pallo osuu jotakin lasta, hän siirtyy ympyrän ulkopuolelle heittämään. Se, joka on viimeisenä jäänyt jäljelle ympyrän sisään, julistetaan voittajaksi.
Tarvikkeet: Pallo/lumipalloja.
Vinkki

Leikki toimii myös samalla periaatteella nimellä jänisjahti, jossa
polttaja on metsästäjä ja ympyrän sisällä olevat jäniksiä (Muszynski 2016, 31).

(Mukaillen Perinneleikit ry s. a.)

SEURAA JOHTAJAA
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Mielikuvitus, motoriset taidot, vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Yksi on johtajana määrätyn ajan ja muut muodostavat jonon tämän
perään. Aikuinen antaa ohjeen, miten kuljetaan esimerkiksi hyppien, käsiä
taputtaen tai ryömien. Johtaja saa päättää reitin ja muut seuraavat häntä.
Johtajan vaihtuessa, aikuinen antaa uuden ohjeen.
Tarvikkeet: (Mukaillen Perinneleikit ry s. a.)

SOKKOTESTI
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Aistien käyttäminen, jokamiehenoikeudet, keskittymiskyky, käsitteiden tunteminen ja muisti.
Ohjeet: Kerätään luonnosta haisteltavia asioita, kuten käpyjä, oksia, sammaleita ja kukkia. Sen jälkeen laitetaan ne pusseihin tai laatikoihin ja arvataan silmät sidottuna haistelemalla mitä ne ovat. Tämän voi tehdä myös koskettamalla. Lopussa katsotaan mitä siellä oli. Kun materiaali kerätään luonnossa yhdessä lasten kanssa, voidaan jokamiehenoikeuksia käydä samalla
läpi.
Tarvikkeet: Huivi tai pipo ja haisteltavia asioita esimerkiksi käpyjä, oksia,
sammaleita, kukkia, pusseja tai laatikoita.
(Mukaillen Honkonen ja Karvonen 1995, 64.)

TIKKU (GUATEMALA, INTIAANIT)
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Epäonnistumisen sietäminen, hahmottamiskyky, keskittymiskyky, monikulttuurisuus, motoriset taidot, oman vuoron odottaminen, tarkkuus ja voimansäätely.
Ohjeet: Tämä leikki on suosittu Guatemalan intiaanilasten keskuudessa.
Tarkoituksena on yhteisvoimin saada johtopallo osumaan keppiin. Maahan
laitetaan keppi ja päätetään sopivan matkan päähän viiva, josta heitetään.
Yksi valitaan johtopallon heittäjäksi, joka heittää pallon mahdollisimman lähelle keppiä. Muut yrittävät osua tähän palloon, jotta se menisi lähemmäksi
keppiä. Leikki loppuu, kun johtopallo osuu keppiin. Kaataja aloittaa uuden
pelin.
Tarvikkeet: Heittopallo, johtopallo ja keppi.
(Mukaillen Aulio 2009, 203.)

TUNNELIPALLO
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Epäonnistumisen sietäminen, keskittymiskyky, ketteryys, motoriset taidot, nopeus, notkeus, voimansäätely, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Lapset jakaantuvat kahteen joukkueeseen. Molemmat joukkueet
menevät omiin jonoihin haara-asentoon. Se, joka on jonon ensimmäisenä
saa pallon ja yhteisestä merkistä sitä vieritetään jalkojen välistä jonon seuraavalle. Kun jonon viimeinen saa pallon, hän siirtyy saman jonon ensimmäiseksi ja laittaa pallon uudestaan vierimään samalla tavalla. Leikkiä jatketaan niin kauan, että kaikkia ovat vierittäneet palloa kerran ja ensimmäisenä
valmiina oleva on voittaja.
Tarvikkeet: Kaksi palloa.
Vinkki

Leikin idean ymmärtäminen vaatii toistoja, joten alussa molempien joukkueiden on hyvä harjoitella tekniikkaa. Leikissä ei tarvitse
kilpailla.

(Mukaillen Helenius ja Lummelahti 2013, 192.)

TUNNERATA
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Eläytyminen, hahmottamiskyky, motoriset taidot ja tunnetaidot.
Ohjeet: Pihalle tehdään rata, joka sisältää välimatkoja. Jokaisen matkan
alussa on kaksi lappua, joissa toisessa on jokin tunne ja toisessa eläin. Välimatka pitäisi liikkua näiden mukaisesti. Esimerkiksi lappujen yhdistelmänä
voi olla iloinen sammakko tai vihainen karhu. Viimeisellä pisteellä voi odottaa joku palkinto lapsille. Lopussa voidaan keskustella mikä oli helpoin ja
mikä vaikein tunne ilmaista.
Tarvikkeet: Kartioita, hernepusseja tai muita vastaavia merkkejä, kuten
puut, penkit tai tolpat, tunne- ja eläinlaput (kansion lopussa) ja palkinto.

VIIVARATA
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, keskittymiskyky, ketteryys, lihasvoima, motoriset taidot ja oman vuoron odottaminen.
Ohjeet: Aikuinen piirtää hiekalle radan, joka muodostuu erilaisista viivoista. Lasten tehtävänä on kulkea viivoja pitkin aina loppuun saakka. Viivat voivat olla kiemuraisia tai katkonaisia, jolloin lapsen pitää tasapainoilla tai hyppiä niitä pitkin. Ideana on pysyä viivoilla. Lapset voivat mennä radan yksitellen tai tietyin välimatkoin.
Tarvikkeet: -

VÄRI
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Keskittymiskyky, käsitteiden tunteminen, motoriset taidot ja
vuorovaikutustaidot.
Ohjeet: Leikin alussa yksi valitaan ”väriksi”. Hän on selin seinää vasten ja
muut menevät riviin viivalle, josta lähdetään etenemään. ”Väri” antaa ohjeita, kuten kaikilla joilla on keltaista, saa ottaa kolme kukonaskelta eteenpäin.
Värit ja askeltyypit vaihtelevat, esimerkiksi askeleena jättiläinen tai tipu.
Seuraava ”väri” on ensimmäisenä tällä hetkellä ”väriä” koskettanut ja oman
nimen huutanut.
Tarvikkeet: (Mukaillen MLL s. a. b.)

VÄRIEN ETSIMINEN LUONNOSTA
(kevät, kesä ja syksy)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, jokamiehenoikeudet, mielikuvitus, tarkkaavaisuus, vuorovaikutustaidot, värituntemus ja yhteistyötaidot.
Ohjeet: Alussa on hyvä kertoa lapsille, että eläviä kasveja ei saa repiä maasta pois. Etsitään luonnosta väripalettiin sopivia värejä. Luonnosta voidaan
myös etsiä vain yhden värin eri sävyjä.
Tarvikkeet: Väripaletti (kansion lopussa).
(Mukaillen Honkonen ja Karvonen 1995, 19.)

HIPPALEIKKEJÄ
ENKELIHIPPA
(talvi)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, kestävyys, ketteryys, motoriset taidot, nopeus ja reaktiokyky
Ohjeet: Lapset juoksevat ympäriinsä ja hipat (1-3) yrittävät ottaa kiinni heitä palloa heittämällä. Kun hippa osuu pallollaan lapseen, täytyy lapsen mennä maahan enkeliasentoon. Toinen lapsi voi pelastaa maassa olevan lapsen,
kun molemmat laittavat kengät yhteen ja tekevät lumienkelin maassa. Tämän jälkeen he ovat vapaita.
Tarvikkeet: Pallo.
(Mukaillen Pulli 2004, 33.)

HÄNTÄHIPPA
(kesä)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, kestävyys,
ketteryys, matemaattiset taidot, motoriset
taidot, nopeus ja reaktiokyky.
Ohjeet: Kaikki laittavat sukan hännäksi
itselleen. Sen jälkeen yritetään varastaa toisten häntiä ja se, jonka häntä viedään, putoaa
pelistä pois. Kun kaikki hännät on kerätty,
lasketaan, kuka sai eniten häntiä, ja nimetään
voittaja.
Tarvikkeet: Sukka kaikille hännäksi.
Vinkki

Häntänä voi olla myös esimerkiksi
huivi, liina tai naru. Vanhasta
tyynyliinasta voi leikata suikaleita
hänniksi.

(Mukaillen Wickström ja Lindman 2010, 15.)

KETTUJAHTI
(kesä)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, kestävyys, ketteryys, motoriset taidot, nopeus ja reaktiokyky.
Ohjeet: Jokaiselle laitetaan ketunhäntä housunkaulukseen ja käydään kontalleen. Leikissä jahdataan toisia ja koitetaan napata häntiä. Toiselta napattua häntää kuljetetaan kainalossa, sen vaikuttaessa etenemiseen.
Tarvikkeet: Huivi tai liina kaikille hännäksi.
Vinkki

Häntänä voi olla myös esimerkiksi sukka tai
naru. Vanhasta tyynyliinasta voi
leikata suikaleita hänniksi.

(Mukaillen Pulli 2017, 81.)

KETTU JA SIILIT
(talvi)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, kestävyys, ketteryys, motoriset taidot, nopeus ja reaktiokyky.
Ohjeet: Ennen leikin aloittamista tehdään lumeen/hiekkaan ympyrä ja polut ristiin valmiiksi. Sitten yksi valitaan ketuksi ja muut ovat siilejä. Tarkoitus on kulkea polkuja pitkin ja kettu yrittää saada siilejä kiinni. Se, jonka kettu saa ensimmäisenä kiinni on uusi kettu. Polkuja voidaan tehdä erikokoisiksi lasten määrän mukaan.
Tarvikkeet: (Mukaillen Aulio 2009, 349.)

PAKKANEN JA AURINKO
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, kestävyys, ketteryys, motoriset taidot, nopeus ja reaktiokyky.
Ohjeet: Hippatyylinen leikki, jossa hippa/hipat ovat pakkasia ja kiinniotettavat lintuja. Kun pakkanen saa linnun kiinni, se jäätyy paikoilleen. Jäätyneen linnun voi pelastaa auringoiksi valitut lapset jotka sulattavat halaamalla.
Tarvikkeet: Eriväriset nauhat hipoille ja pelastajille.
(Mukaillen Honkonen ja Karvonen 1995, 31.)

TÖPSELIHIPPA
(kevät, kesä, syksy ja talvi)
Tavoitteet: Hahmottamiskyky, kestävyys, ketteryys,
motoriset taidot, nopeus ja reaktiokyky.
Ohjeet: Valitaan yksi hipaksi. Kun hippa saa jonkun
kiinni, on hänen pysähdyttävä seisomaan kädet lanteilla. Muut leikkijät voivat pelastaa seisojan laittamalla kätensä seisojan käsivarsien muodostamiin koloihin eli “töpselin reikiin”.
Tarvikkeet: (Mukaillen Pulli 2017, 33.)

ULKOLEIKIT VUODENAIKOJEN MUKAAN
KEVÄT
Formularatareitti ja loppurentoutus…………………………………………………………………………..…………….38
Hanskanheitto……………………………………………………………………………………………………….…………..….40
Ilmansuuntaleikki...…………………………………………………………………………………………………….………....41
Jänispata...……………..………………………………………………………………………………………………….………....43
Kapteeni käskee.…..…………………………………………………………………………………………………….………….44
Karhu nukkuu...……………………………………………………………………………………………………….………….…45
Koske keltaista!.......................................................................................................................................47
Kuka pelkää jäämiestä?..........................................................................................................................48
Käpyeläimien teko…………………………………………………………………………………………………….……….…..49
Maa, meri ja laiva…………………………………………………………………………………………………….……………..51
Neppis…………………………………………………………………………………………………………….…………………….52
Numeroita, kuvioita, kirjaimia…………………………………………………………………………….…………………..53
Olympialaiset…………………………………………………………………………………………………….…………………..53
Pakkanen ja aurinko…………………………………………………………………………………………….………………...68
Peili……………………………………………………………………………………………………………………..………………..54
Pitkänpitkä loikka………………………………………………………………………………………………..………………...55
Polttopallo………………………………………………………………………………………………………….………………...56
Seuraa johtajaa…………………………………………………………………………………………………….………………..57
Sokkotesti……………………………………………………………………………………………………………..……………….58
Tikku (Guatemala, intiaanit)……………………………………………………………………………………..…………….59
Tunnelipallo……………………………………………………………………………………………………………..……………60
Tunnerata………………………………………………………………………………………………………………..…………….61
Töpselihippa…………………………………………………………………………………………………………….…………...68
Viivarata…………………………………………………………………………………………………………………..……………62
Väri…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..63
Värien etsiminen luonnosta………………………………………………………………………………………..…………...64

KESÄ
Formularatareitti ja loppurentoutus………………………………………………………………………..……………….38
Hanskanheitto.……………………………………………………………………………………………………..…………..…..40
Häntähippa…………………………………………………………………………………………………………..………..……..66
Ilmansuuntaleikki…………………………………………………………………………………………………..………………41
Jänispata………………………………………………………………………………………………………………..……………..43

Kapteeni käskee……………………………………………………………………………………………………..……………...44
Karhu nukkuu……………………………………………………………………………………………………..………………...45
Kettujahti……………………………………………………………………………………………………………..…………..…..66
Koske keltaista!.......................................................................................................................................47
Kuka pelkää jäämiestä?..........................................................................................................................48
Käpyeläimien teko……………………………………………………………………………………………..……………...…..49
Maa, meri ja laiva……………………………………………………………………………………………………………...……51
Neppis……………………………………………………………………………………………………………….……………….…52
Numeroita, kuvioita, kirjaimia……………………………………………………………………………….………….…….53
Olympialaiset……………………………………………………………………………………………………….………………..53
Pakkanen ja aurinko………………………………………………………………………………………….…………………...68
Peili…………………………………………………………………………………………………………………..…………………..54
Pitkänpitkä loikka………………………………………………………………………………………………..………………...55
Polttopallo…………………………………………………………………………………………………………..………………...56
Seuraa johtajaa……………………………………………………………………………………………………..………………..57
Sokkotesti……………………………………………………………………………………………………………..……………....58
Tikku (Guatemala, intiaanit)……………………………………………………………………………………..…………....59
Tunnelipallo……………………………………………………………………………………………………………..………..….60
Tunnerata………………………………………………………………………………………………………………..………..…..61
Töpselihippa………………………………………………………………………………………..…………………………..…….68
Viivarata……………………………………………………………………………………………..…………………………..…….62
Väri……………………………………………………………………………………………………..………………………..………63
Värien etsiminen luonnosta…………………………………………………………………..……………………….……….64

SYKSY
Formularatareitti ja loppurentoutus………………………………………………………………..……………………….38
Hanskanheitto.…………………………………………………………………………………………….………………………..40
Ilmansuuntaleikki……………………………………………………………………………………….………………………....41
Jänispata…………………………………………………………………………………………………….……………………..….43
Kapteeni käskee………………………………………………………………………………………….……………………..…..44
Karhu nukkuu…………………………………………………………………………………………….……………………..…..45
Koske keltaista!.......................................................................................................................................47
Kuka pelkää jäämiestä?..........................................................................................................................48
Käpyeläimien teko……………………………………………………………………………………….…………………..…….49
Maa, meri ja laiva………………………………………………………………………………………….………………………..51
Neppis…………………………………………………………………………………………………………………………………..52
Numeroita, kuvioita, kirjaimia…………………………………………………………………………………………………53
Olympialaiset…………………………………………………………………………………………………………………………53

Pakkanen ja aurinko……………………………………………………………………………………………………………….68
Peili……………………………………………………………………………………………………………………………………….54
Pitkänpitkä loikka……………………………………………………………………………………………………………….....55
Polttopallo………………………………………………………………………………………………………………………..…...56
Seuraa johtajaa……………………………………………………………………………………………….……………………...57
Sokkotesti………………………………………………………………………………………………….…………………………..58
Tikku (Guatemala, intiaanit)……………………………………………………………………….………….…………..…..59
Tunnelipallo……………………………………………………………………………………………….………….………..…….60
Tunnerata………………………………………………………………………………………………….………….………..……..61
Töpselihippa……………………………………………………………………………………………….………...……..……….68
Viivarata……………………………………………………………………………………………….…….………………..……….62
Väri……………………………………………………………………………………………………….…….……………..………...63
Värien etsiminen luonnosta……………………………………………………………………….………………...…………64

TALVI
Enkelihippa…………………………………………………………………………………………………..……………………….65
Hanskanheitto………………………………………………………………………………………………...…………………….40
Ilmansuuntaleikki…………………………………………………………………………………………..………………...……41
“Jalokivien” etsintä…………………………………………………………………………………………..……………..……..42
Kapteeni käskee………………………………………………………………………………………………..…………..……….44
Karhu nukkuu………………………………………………………………………………………………..……………..……….45
Kettu ja siilit…………………………………………………………………………………………………..……………..……….67
Koristeellinen lumienkeli………………………………………………………………………………..………………..…….46
Korkea torni…………………………………………………………………………………………………..………………..…….47
Koske keltaista!......................................................................................................................................47
Kuka pelkää jäämiestä?..........................................................................................................................48
Lumipallojen heitto……………………………………………………………………………………….……………………….49
Lumiräpylät…………………………………………………………………………………………………….…………………….50
Maa, meri ja laiva……………………………………………………………………………………………..…………………….51
Olympialaiset…………………………………………………………………………………………………..…………………….53
Pakkanen ja aurinko…………………………………………………………………………………………..…………………..68
Peili…………………………………………………………………………………………………………………..…………………..54
Pitkänpitkä loikka……………………………………………………………………………………………..…………………...55
Polttopallo………………………………………………………………………………………………………..……………………56
Seuraa johtajaa…………………………………………………………………………………………………..…………………..57
Tunnerata…………………………………………………………………………………………………………..………………….61
Töpselihippa…………………………………………………………………………………………………….……………………68
Väri………………………………………………………………………………………………………………….………….………..63

LÄHDELUETTELO
AULIO, Olli 2009. Suuri leikkikirja. Helsinki: Gummerus.
BECKS, Reija 2014. Suuri pelikirja. Helsinki: Readme.fi.
Classical Music Only 2008. Saint-Saens: The Swan (Le Cygne) Carnival of the animals [video]. YouTube. [Viitattu 2018-09-24.]
Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI
HELENIUS, Aili ja LUMMELAHTI, Leena 2013. Leikin käsikirja.
Jyväskylä: PS-kustannus.
HONKONEN, Leena ja KARVONEN, Pirkko 1995. Halataan puuta:
Luonto- ja liikuntaleikkejä. 1.-2. painos. Tampere: Kirjayhtymä.
HURME, Vuokko s. a. a. Hanskanheitto [verkkojulkaisu]. Leikkipankki. [Viitattu 2018-09-16.] Saatavissa: https://leikkipankki.leikkipäivä.fi/Leikit/Tiedot/51

HURME, Vuokko s. a. b. Kim-leikki [verkkojulkaisu]. Leikkipankki. [Viitattu 2018-08-04.] Saatavissa: https://leikkipankki.leikkipäivä.fi/Leikit/Tiedot/54

IDEAPAKKA 2017. Perjantai-idea: kuka pelkää jäämiestä? [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2018-07-16.] Saatavissa: https://ideapakka.fi/blogi/perjantai-idea-kuka-pelkaa-jaamiesta/

KALLEA s. a. Satuliikuntarata [verkkojulkaisu]. Leikkipankki. [Viitattu 2018-08-23.] Saatavissa: https://leikkipankki.leikkipäivä.fi/Leikit/Tiedot/501

KATAJA, Jukka, JAAKKOLA, Timo ja LIUKKONEN, Jarmo 2011.
Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. Jyväskylä: PS-kustannus.
LANKINEN, S. 2013. Tekemisen ilo- keinoja lasten musiikinopetukseen ryhmässä. JAMK [verkkolehti] 2323–7791. [Viitattu 201808-15.] Saatavissa: https://verkkolehdet.jamk.fi/openstage/2013/06/tekemisen-ilo-keinoja-lasten-musiikinopetukseen-ryhmassa/

LUNDBERG, Sofia 2010. Perheriemua, 100 hauskaa leikkiä isoille
ja pienille. Karkkila: Mäkelä.
MARTINEZ-ABARCA, Terhi 2015. Loikaten leikkiin-rohkeasti rooliin!: draamakasvatusta 1–7-vuotiaille. Helsinki: Lasten Keskus.

Mielenterveystaidot kasvuun 2015. Tunnelaulu laulu [video]. YouTube. [Viitattu 2018-09-24.] Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=OEoe4iXRBUA

MLL s. a. a. Neppis [verkkojulkaisu]. Leikkipankki. [Viitattu 201808-18.] Saatavissa: https://leikkipankki.leikkipäivä.fi/Leikit/Tiedot/433

MLL s. a. b. Väri [verkkojulkaisu]. Leikkipankki. [Viitattu 201808-01.] Saatavissa: https://leikkipankki.leikkipäivä.fi/Leikit/Tiedot/242

MUSZYNSKI, Valérie 2016. 50 peliä, leikkiä ja puuhaa ulkona ja
sisällä. Pori: Tactic Games Oy.
Nuortennetti s. a. Jähmettyneet tunteet [verkkojulkaisu]. Leikkipankki. [Viitattu 2018-08-15.] Saatavissa: https://leikkipankki.leikkipäivä.fi/Leikit/Tiedot/475

Oppi ja ilo s. a. Kuusi hauskaa sisäleikkiä [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2019-01-11.] Saatavissa: https://www.oppijailo.fi/kuusi-vinkkiasisaleikkeihin/

Perinneleikit ry s. a. Leikit [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2018-0920.] Saatavissa: http://perinneleikit.fi/leikit/
PULLI, Elina 2004. Lumella ja jäällä, leikkien joka säällä. Helsinki:
Tammi.
PULLI, Elina 2017. Liikkua, leikkiä ja luoda. Helsinki: Lasten keskus.
QUESNEL, Louis 1988. Opi leikkien!: 100 kykyleikkiä. Helsinki:
Otava.
SAARINEN, Sanna Leena 2016. Aistiseikkailu 2, matka maailman
ympäri voi alkaa. Jyväskylä: PS-kustannus.
SIILINLAHDEN KOULU s. a. Toimintatuokio 2 [verkkojulkaisu].
Peda.net [Viitattu 2018-07-04.] Saatavissa: https://peda.net/siilinjarvi/siilinlahden-koulu/lukeminen/lukeminen/i1l/tammikuun-kirja/kirjak%C3%A4vely/2-aukeama/nimet%C3%B6n-252e

SEK 2013. Lumileikkejä. HIPPO [verkkolehti] OP Osuuskunta:
Talvi 2013 -2014, 7. [Viitattu 2018-07-12.] Saatavissa: http://www.hippo.fi/wp-content/uploads/2016/02/HIPPO_Lehti_talvi2013.pdf

SEK 2017. Talvella kelpaa touhuta ulkona. HIPPO [verkkolehti] OP
Osuuskunta: Talvi 2017 -2018, 4. [Viitattu 2018-07-12.] Saatavissa:
http://www.hippo.fi/wp-content/uploads/2017/11/2017-Talvi-Hippolehti.pdf

SuPer s. a. Vinkkipankki [verkkojulkaisu]. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto. [Viitattu 2018-07-16.] Saatavissa: http://www.turvallinenlapsuus.fi/fi/Vinkkipankki/#.W2MOEtUzaM8

SUVILEHTO, Pirjo 2016. Leikki vuoden jokaiselle päivälle. Helsinki: Nemo.
Vapis 2014. Missä minun lapseni ovat? [verkkojulkaisu]. [Viitattu
2019-01-17.] Saatavissa: http://vapis.fi/missae-minun-lapseni-ovat
WICKSTRÖM, Mika ja LINDMAN, Mervi 2010. Entten, tentten!:
rakkaimmat piha- ja sisäleikit. Helsinki: WSOY.

Kansikuva: YRPPH Nuppula, Jonna Savolainen
Kuvitus: Anu Nikkanen ja Jenna Toropainen
Tekijät: Anu Nikkanen ja Jenna Toropainen
Ohjaaja: Lehtori Anne-Leena Juntunen
Yhteyshenkilöt: Marju Rytkönen ja Sami Rytkönen

Väripaletti

Tunne- ja eläinlaput

