Mette Nevalainen

Liikuntaleikkiopas alle kolmevuotiaiden lasten
varhaiskasvattajille

Liikunnanohjaaja AMK
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Kevät 2020

Tiivistelmä
Tekijä: Mette Nevalainen
Työn nimi: Liikuntaleikkiopas alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvattajille
Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja AMK
Asiasanat: varhaiskasvatus, pienten lasten liikunta ja motoriset taidot, pienten lasten liikuntasuositukset, leikki
Liikuntaleikit ovat tärkeä osa alle kouluikäisten liikunnallisen kehityksen kannalta. Lapsi
leikkii, liikkuu ja tutkii uteliaisuudesta ja innostuksesta, joten liikuntaleikkien avulla lapsi
tutustuu liikuntaan luonnollisella tavalla.
Opinnäytetyön kehittämistehtävinä oli selvittää, minkälaisia ovat innostavat ja soveltuvat leikit alle kolmevuotiaille sekä millainen on hyödyllinen ja toimiva liikuntaleikkiopas
varhaiskasvatuksessa toimiville kasvattajille. Liikuntaleikkiopas on kehitetty kokeilevan
kehittämisen menetelmällä, jossa pääasiana on kokeilla ja testata mahdollisimman paljon tuotetta prosessin aikana. Kehittämistyö toteutui useiden kokeilujen ja niistä ilmaantuneiden ajatuksien ja palautteiden kautta.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda liikuntaleikkiopas varhaiskasvatuksessa
toimiville kasvattajille. Oppaassa on erilaisia teemoja ja tavoitteita jokaiselle vuodenajalle. Opas sisältää liikuntaleikkikortit sekä niiden käyttöohjeet, lastenohjaajan muistilistan, muistiinpanosivut ja tuntipohjamallin. Liikuntaleikit kehittävät alle kolmivuotiaan
motorisia ja liikuntataitoja monipuolisesti. Leikkiopas sisältää paljon leikkejä, harjoituksia, lauluja ja loruja antamaan lisää ideoita lasten liikuntatuokioihin.
Opinnäytetyön johtopäätöksenä voidaan todeta, että liikuntaleikkiopas voi olla hyödyllinen työkalu varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämisen kannalta. Liikuntaleikkioppaan
avulla on mahdollista säästää aikaa ja tarjota lapsille monipuolisempia ja kehittävämpiä
liikuntatuokioita henkilöstön koulutuksesta riippumatta.
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Physical Exercise Guide for Kimppa Nursery is developed by experience design method,
where the most important thing is to try and test the product as many times as possible.
This development study was created through multiple testings and tries, and the
thoughts and feedback occurred from them. The purpose of this Bachelor´s thesis was
to create a physical exercise guide for children aged under three years old. This thesis
was commissioned by Kiuruvesi Kimppa nursery. The idea of this thesis was to provide
the nursery with new ideas for developing physical education and to increase the children’s active time. The guide includes different themes for every season to develop different physical abilities and motor skills. It also contains various games, exercise and
rhymes to inspire different forms of movement.
This thesis first describes physical activity and early childhood education, followed by an
explanation of the methodology. Finally, the outcome of the thesis, the physical exercise guide comprising a booklet with exercise task cards and instructions, is presented.
The booklet includes physical education classes by theme and skill, space for making notes and a ‘good early childhood educator’ checklist. The aim of this study was to underline the benefits of early physical education. It is important to move, play and be physically active in early childhood. Children who start sports early on in their lives, are more
likely to stay active in older age.
The goal of the physical exercise guide is to support the early years children’s nurses
and teachers in the nursery by providing them with a clear all-round guide containing
many ideas. This guide is very helpful to teachers because it is useful to have a plan for
every season of the year. Furthermore, the guide enables the teachers to design their
classes and activities and develop the children´s skills according to seasonal themes. It
also helps users to generate new games.
In conclusion it can be stated that the physical exercise guide is a useful tool to develop
daily exercise in early childhood education. Due to the guide, teachers can save time
and offer the children more versatile play.

Sisällys
1

Johdanto ................................................................................................................................1

2

Varhaiskasvatus .....................................................................................................................3

3

4

2.1

Varhaispedagogiikka ...................................................................................................3

2.2

Liikunta varhaiskasvatuksessa .....................................................................................4

Pienten lasten motorinen kehittyminen ...............................................................................6
3.1

Alle yksivuotiaan kehitys .............................................................................................6

3.2

1-2-vuotiaan kehitys ....................................................................................................7

3.3

2-3 vuotiaan kehitys ....................................................................................................7

Pienten lasten liikunta ...........................................................................................................8
4.1

Pienten lasten liikuntasuositukset ..............................................................................9

4.2

Pienten lasten liikunnanohjaaminen ...........................................................................9

4.3

Leikki ..........................................................................................................................10

5

Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja kehittämistehtävät .....................................................12

6

Opinnäytetyön prosessi .......................................................................................................13

7

6.1

Kokeileva kehittäminen .............................................................................................14

6.2

Liikuntaleikkioppaan kehittäminen ...........................................................................16

6.3

Liikuntaleikkioppaan ulkonäkö ..................................................................................19

6.4

Liikuntaleikkioppaan kokeileminen ...........................................................................20

6.5

Liikuntaleikkikorttien kehittäminen ..........................................................................22

Pohdinta ..............................................................................................................................24
7.1

Opinnäytetyön prosessin ja tuotteen pohdinta ........................................................24

7.2

Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys ..................................................................26

7.3

Oma oppiminen .........................................................................................................27

Lähteet ...........................................................................................................................................28

Liitteet

1

1

Johdanto

”Missään muussa elämänkaaren vaiheessa ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
oppiminen ja kehitys eivät ole niin nopeita kuin lapsuudessa.” (Koivula, Siippainen & Eerola-Pennanen 2017, 12). Lapsi kehittyy ja kasvaa huimaa vauhtia ensimmäisinä elinvuosina, ja tätä kehitystä tulee olla tukemassa, jotta lapselle luodaan hyvä ja tukeva pohja
myöhemmin elämää varten. Kaikki opitut taidot ovat pohjaa seuraavien, haastavampien
taitojen oppimisille. Lapsuudessa luodaan vankka elämäntapa myös motoristen taitojen
ja liikkumisen kannalta. Tämän vuoksi päiväkodeissa kasvatus ja etenkin liikuntakasvatus
tulee olla keskiössä.
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on luoda liikuntaleikkiopas alle kolmevuotiaiden lasten
varhaiskasvattajille. Tässä opinnäytetyössä luon tiiviin paketin, jonka avulla päiväkodissa
voi ohjata monia, erilaisia ja motivoivia liikuntaleikkejä lapsille. Leikkiopas sisältää liikuntaleikkikortit, joita hyödynnetään liikuntaleikkioppaan leikeissä. Leikkiopas toimii vuosikellona toimeksiantaja päiväkoti Kimpalle, jossa jokaisella vuodenajalla on erilainen liikunnallinen teema. Leikkiopas sisältää väri- ja symboli koodilla merkityt liikuntaleikit, joiden avulla voi etsiä tietylle tavoitteelle tai teemalle liikuntaleikkejä. Tämä tekee leikkien
etsimisestä helpompaa. Aluksi selvitän varhaiskasvatukseen ja lasten liikuntaan ja motoriseen kehitykseen liittyviä asioita, joita otan huomioon leikkiopasta luodessani.
Teen opinnäytetyön toiminnallisena opinnäytetyönä eli lopputuloksena on käytäntöä palveleva tuote. Liikuntaleikkiopas on kehitetty kokeilevan kehittämisen menetelmällä, jossa
pääasiana on kokeilla mahdollisimman paljon tuotetta prosessin aikana. Kehittämistyö
toteutui useiden kokeilujen ja niistä ilmaantuneiden ajatuksien ja palautteiden kautta.
Tuotteen lisäksi valmistuu opinnäytetyöraportti, jossa tulee ilmi tuotteen luomisen prosessi ja arviointi, ja kirjallisuuskatsaus. (Alahuhta, Päätalo, Saastamoinen, Vähä & Ypyä
2018.)
Työn tavoitteena on kehittää päiväkodissa tapahtuvaa liikuntakasvatusta ja lisätä sen
määrää. Haluan myös luoda toimeksiantaja päiväkoti Kimpalle ja varhaiskasvatuksessa
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toimiville helppolukuisen ja hyödyllisen paketin liikuntaleikkejä, joka säästää työntekijöiden aikaa ja resursseja. Suurena motivaatiotekijänä liikuntaleikkiopasta luodessa toimii
tietenkin lapset. Haluan, että päiväkodissa on lapsille mieluista tekemistä, ja olla osana
vaikuttamassa lasten liikuntakasvatuksessa. Lapset ovatkin syy, miksi valitsin aiheekseni
liikuntaleikkioppaan luomisen. Olen viimeisen vuoden aikana saanut erilaisten töiden
kautta huomata, että pienten lasten kanssa toimiminen on minulle unelma-ammatti. Lasten kanssa toimiminen on minulle äärimäisen palkitsevaa työtä, jossa haluan kehittyä kovasti. Olen suunnannut lähes kaikki liikunnanohjaajakoulutuksessa olevat työt pienten
lasten pariin, ja valmistumisen jälkeen aion hakea varhaiskasvatuksen opettajaksi.
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2

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus määritellään seuraavasti lainsäädännössä: ”Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.” (L 540/2018). Tämä
määritelmä on hyvin selkeä, ja käytänkin sitä varhaiskasvatuksen määritelmänä tässä
opinnäytetyössä. Varhaiskasvatusta järjestää kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset. Varhaiskasvatukselle on alle kouluikäisenä erilaisia toimintamuotoja; varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat perhepäivähoito, päiväkotitoiminta ja avoin varhaiskasvatustoiminta (L
540/2018).
Varhaiskasvatuslaissa (L 540/2018) säädetään, että varhaiskasvatuksen päätavoitteena
on edistää lapsen kehitystä, terveyttä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvinvointia,
oppimista ja kasvua. Näiden tavoitteiden mukaan järjestetään ja toteutetaan varhaispedagogiikkaa ympäri varhaiskasvatuksen toimintapisteitä. Tavoitteena on myös järjestää
lapselle turvallinen ympäristö oppia ja kehittyä. Lapselle tulisi myös järjestää yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvamiseen, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja sukupuolten
tasa-arvoa.

2.1

Varhaispedagogiikka

Varhaiskasvatuksen pedagogisiin tavoitteisiin kuuluu lasten eri kehityksen ja oppimisen
osa-alueita, joita pyritään opettamaan varhaisessa elämänvaiheessa. Oppimisen osa-alueita ovat kieli, ilmaisu, yhteisössä eläminen, ympäristössä tutkiminen ja toimiminen, liikkuminen ja kehittyminen. Muita lapsen oppimistavoitteita päiväkodissa ovat ajattelun ja
oppimisen kehittyminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus, osallistuminen ja vaikuttaminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 19-26.)
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2.2

Liikunta varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin liikuntalajeihin ja -muotoihin. Lasta tulee innostaa liikunnan pariin ja saada lapsi kokemaan liikunnan iloa. Päiväkodeissa tapahtuva liikuntakasvatus tulee olla monipuolista, säännöllistä, lapsilähtöistä ja tavoitteellista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lapsen taitoa motorisissa taidoissa, sekä kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa. Lapsi on
luonnostaan hyvin utelias ja innostunut tutustumaan uusiin asioihin, kuten liikkumiseen,
joten päivän aikana lapsi on luonnostaan hyvin aktiivinen. Näin ollen varhaiskasvatuksessa tulee tukea tätä lapsen fyysistä aktiivisuutta ja omaehtoista liikkumista. (Liikunta ja
liikkuminen n.d.)
Varhaiskasvatuksessa on monia osa-alueita ja suosituksia liikuntakasvatukseen. Osa-alueisiin kuuluu liikunnan suunnittelu, laatu, määrä, ympäristö, välineet ja yhteistyö. Päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esikoulussa ja avoimessa päiväkodissa liikuntaa tulee
suunnitella ja toteuttaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti, siten että lapsen motoriset perustaidot kehittyvät erilaisissa ympäristöissä. Varhaiskasvatuksen toimipisteissä tulee järjestää liikuntaa siten, että ympäristö on lapselle houkutteleva, esteetön ja turvallinen.
Perusvälineitä liikkumiseen tulee olla tarpeeksi, myös sellaisia, jotka tukevat lasta omatoimiseen liikkumiseen. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2015.)
Erilaisia tapoja liikkua on yhtä paljon kuin liikkujia. Ei ole yhtä oikeaa tapaa liikkua pienenä. Lapset ovat omia persoonia ja yksilöitä, joilla on omia haluja ja mielenkiinnon kohteita. Varhaiskasvatuksessa tehtävänä on löytää jokaiselle lapselle sopiva tapa liikkua,
”Yksi lapsi innostuu työntämään kuormuriautoja, kun toinen viehättyy tasapainoilusta ja
kiipeilystä.” Huomio varhaiskasvatuksessa kannattaa myös kiinnittää siihen, että jokainen
lapsi kehittyy ja oppii yksilöllisesti sukupuolesta riippumatta. (Koivula ym. 2017, 130-131.)
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Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät lastentarhanopettajat, -hoitajat ja liikunnanohjaajat ovat tärkeä tekijä lasten liikunnan ohjaamisen ja liikuntataitojen oppimisen kannalta. Kasvattajilta vaaditaan esimerkillistä ja soveltuvaa ohjaamista ja käyttäytymistä,
jotta lapsi innostuu ja kokee olonsa mukavaksi liikkuessa. Kasvattajan tulee olla positiivinen ja halukas työhön, sillä lapsi huomaa aidon kiinnostuksen häntä kohtaan.
Vaikuttava tekijä lasten liikuntaan on kannustaminen ja rohkaiseminen, sillä positiivinen
palaute kannustaa lasta yrittämään ja kehittymään yhä enemmän. Lapsen luottamus täytyy ansaita ja ottaa jokainen lapsi huomioon. Hyvä ja motivoiva tapa liikuttaa lapsia on
antaa lasten osallistua tehtävien keksimiseen ja toteuttamiseen. Lapselle tulee olla oma
itsensä, vilpitön ja rehellinen, tallainen käytös auttaa lapsen luottamuksen hankkimista.
Ohjaustilanteissa ohjaajan täytyy lisäksi asettaa rajoja ja olla tasapuolinen, jotta lapset
tuntevat olonsa turvalliseksi. (Autio 2007, 18-20.)
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3

Pienten lasten motorinen kehittyminen

Lapsen liikunnallinen ja motorinen kehittyminen on hyvin yksilöllistä ja lapsikohtaista.
Lapsen liikunnalliseen kehitykseen saattaa vaikuttaa geeniperimä, persoonallisuudenpiirteet ja ympäristö. Suurin vauvan motorisen kehityksen virstanpylväs on kävelemisen oppiminen. Tämä suoritus vaatii runsaasti pieneltä vauvalta. Kävelemisen taito vaatii monenlaisten toimintojen yhteyden: hermolihasjärjestelmän, aivojen, keskushermoston,
riittävän fyysisen kasvun, vuorovaikutus- ja liikekokemuksia, ongelmanratkaisutaitoa, valintojen tekotaidon (Poranen-Clark 2018, 2). Lapsen kehitys etenee vaiheittain, ja yksittäisen vaiheen oppimisen myöhästyminen vaikuttaa seuraaviin kehitysvaiheisiin (Motorinen kehitys n.d.).

3.1

Alle yksivuotiaan kehitys

Alle yksivuotiaan kehitys on yksilöllistä, ja jokainen vauva kehittyy hieman eri aikaan.
Muutamia liikunnallisen kehityksen perusvaiheita kuitenkin on, jotka etenevät lähes kaikilla samoin. Syntymän jälkeen vauvalla kehittyy ensimmäisenä karkeamotoriikka, jonka
jälkeen hienomotoriikka alkaa kehittyä. Vauva oppii aluksi käyttämään suuria lihaksia,
jonka jälkeen pienemmät lihakset alkavat herkistyä. (Vauvan liikunnallinen kehitys 2018.)
Ensimmäisten kuukausien aikana vauva oppii nostamaan päänsä, nojaamaan mahallaan
käsiinsä, potkimaan mahallaan ja tarttumaan esineisiin. Tämän jälkeen noin 5-7 kuukauden iässä vauva oppii kääntymään ja istumaan, joko tuetta tai nojaamalla käsiinsä. Kahdeksannen kuukauden jälkeen vauva oppii ryömimään, nousemaan ylös, kävelemään tuella ja lopulta kävelemään tuetta. (Vauvan liikunnallinen kehitys 2018.)
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3.2

1-2-vuotiaan kehitys

Toisena ikävuotena yli yksivuotias oppii uusia asioita koko ajan samalla, kun hän tutustuu
itseensä ja kokeilee uusia asioita. Lapsi vaikuttaa enemmän ympärillä tapahtuviin asioihin, sekä osaa myös jo ilmaista itseään. Lisäksi kävelemisen oppiminen, sekä ympäristöönsä tutustuminen tapahtuu toisena ikävuotena näiden kaikkien muiden ohella kaikilla
lapsilla omassa tahdissaan. (Lapsen kasvu ja kehitys 1-2v.)
Osalla lapsista kävelemään opetteleminen on vielä käynnissä ensimmäisen ikävuoden aikana. Puolitoistavuotiaana lapsi taitaa jo kävelemisen taidon hyvin. Tämän jälkeen lapsi
pian jo aloittaa kiipeilyn, juoksemisen ja esineiden heittelemisen opettelun. Karkeamotoriikka alkaa jo kehittyä vauhdilla lapsella, joten myös hienomotoriikan harjoittelu alkaa.
Lapsi opettelee syömään, pukemaan ja riisumaan. (1-2 vuotiaan liikunnallinen kehitys
2019.)

3.3

2-3 vuotiaan kehitys

2-3 vuotias on jo selkeästi kehittyneempi motorisesti kuin yksivuotias. Kaksivuotiaan liikunnalliset taidot alkavat harjoituksen avulla kehittyä huimaa vauhtia. Lasten motoriset
erot alkavat tulla esille tässä iässä, jotkut ovat nopealiikkeisiä huimapäitä ja toiset rauhallisesti tutkivia ja hieman kömpelöitä. Lapselle kävely alkaa olla varmaa kuin myös juokseminen ja portaiden ylittäminenkin. Kehittyneemmät motoriset taidot kuten potkaiseminen, heittäminen ja kiinniottaminen alkavat myös luonnistua. (2-3 vuotiaan liikunnallinen
kehitys 2018.)
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4

Pienten lasten liikunta

Lapsi on luonnostaan hyvin aktiivinen ja innokas liikkumaan, se johtuu sisäsyntyisestä tarpeesta liikkua. Liikunta on lapsen oikeus, koska se on edellytys lapsen kehitykselle ja kasvulle. Lapsen tapa liikkua eroaa aikuisten tavasta. Lapsi liikkuu tutkimalla, leikkimällä ja
pelailemalla. Lasten liikunnan tulee olla hauskaa, motivoivaa ja leikinomaista, jotta lapsi
innostuu liikkumaan. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005.)
Liikkuminen vaikuttaa monella positiivisella tavalla kasvavaan lapseen. Suositusten mukainen liikunta tukee lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Liikunta vahvistaa sydäntä ja
luita, liikunnan parissa myös energiaa kuluu paljon. Säännöllinen liikunta parantaa unenlaatua, ehkäisee sairauksilta ja edistää motorisia perustaitoja, sekä lihaskuntoa, ketteryyttä ja notkeutta. Liikunnasta on myös monia psyykkisiä ja sosiaalisia hyötyjä lapselle;
liikunnan avulla itsetunto paranee, ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. On myös todettu, että liikunnan on vaikutusta lapsen oppimiseen. Monipuolinen liikkuminen parantaa muistia, keskittymiskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. (Motoriikan
haasteet 2018.)
Liikuntaa ja liikuntataitoja tulee harjoittaa monipuolisesti ja monipuolisissa ympäristöissä. Monipuolisuus tulee monista eri liikuntataitojen osa-alueista kuten koordinaatiokyvystä, silmä-käsikoordinaatiosta, tasapainoista, nopeudesta ja esineiden käsittelystä. Liikuntaa täytyy tehdä monissa erilaisissa ympäristöissä, jotka kehittävät ja kannustavat lapsen liikunnallisten taitojen kehitystä. (Motoriikan haasteet 2018.)
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4.1

Pienten lasten liikuntasuositukset

Lasten liikuntasuositus on liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Se kostuu tunnin pituisesta vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta, kuten hyppimisestä, juoksemisesta, uimisesta ja kiipeilemisestä. Loput kaksi tuntia koostuu kevyestä liikunnasta, johon kuuluu
kävely, tasapainoilu, keinuminen, heittely ja polkupyöräily. Sen lisäksi päivän aikana tulisi
välttää pitkäjaksoisia, tauottomia istumisia. Istumisen ja makailun lomassa tulisi esimerkiksi leikkiä palikoilla tai nukeilla, syödä ja pukea. (Motoriikan haasteet 2018.)
Terveys on laaja kokonaisuus, joten lasten liikuntasuositusten ohella on hyvä kerrata
muut tekijät, jotka vaikuttavat terveeseen elämään. Liikunnan suositusten täyttymisen
lisäksi, lapsen tulisi saada tarpeeksi unta ja lepoa, sekä syödä terveellisesti. Tämän lisäksi
päivärytmin tulee olla säännöllinen. (Motoriikan haasteet 2018.)

4.2

Pienten lasten liikunnanohjaaminen

Pieni lapsi liikkuu ilosta, uteliaisuudesta ja halusta kokeilla uusia asioita, joten liikunnanohjaus tulee olla innostavaa ja palaute tulee antaa positiivisuuden kautta. Jos liikunta ei
ole kivaa, lapsi ei sitä luultavimmin halua harrastaa. Tärkeänä osana liikuntaa on ohjaajan
tapa ohjata tuokioita ja liikuntatilanteita siten, että lapsi on innostunut sekä halukas oppimaan ja kokeilemaan uutta. Lastenliikuntaa ohjatessa ohjaajan asenne tulee olla iloinen
ja heittäytyvä. Ohjaajan kannattaa osallistua vahvasti itse mukaan tuokion leikkeihin ja
näyttää mallia, koska lapsi oppii toistamalla toisen tekemiä liikkeitä. Ohjaajan tulisi luoda
liikuntatuokiolle turvallinen tunnelma, jotta lapsi rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja, liikuntaympäristössä uskaltaa onnistua ja epäonnistua. (Liikuntasuositus lapselle 2020.)
Pienten lasten liikuntatuokion sisältö ja tuntirakenne tulee olla turvallinen, toistuva,
mutta liikuntataitoja monipuolisesti harjoittava. Tunneilla tulisi ottaa huomioon lasten
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jokainen aisti sekä lapsen oman kehon hahmottaminen, ja harjoittaa niitä monipuolisesti.
Leikit ja harjoitukset tulee olla monipuolisia ja innostavia, tietyn tarkan tavoitteen ja taidon toistaminen täydelliseksi ei ole vielä pienten lasten liikunnassa olennaista. Tuokion
tulisi sisältää monien tavoitteiden harjoittamista (Liikuntasuositus lapselle 2020).

4.3

Leikki

Leikki on luonnollinen asia jokaisen ihmisen elämässä. Leikki on lapselle äärettömän tärkeää lapsuudessa; leikki opettaa monia asioita lapselle mielikuvituksen kautta. Leikeissä
lapsi on omassa mielikuvitusmaailmassa, jossa hän toimii mielikuvituksen ja mielikuvien
kautta. Mielikuvitus taas tarkoittaa sitä, miten ihminen voi luoda ja koota uusia asioita ja
uutta toimintaa jo olemassa olevista asioista (Jantunen, T., Suutari, S. & Heino, N. 2018,
5).
Leikin avulla lapsi pystyy ilmaisemaan omia tunteitaan, toiveitaan, asenteitaan ja ajatuksiaan. Leikki opettaa kommunikointia ja sosiaalisia tilanteita. Ongelmanratkaisukyky ja
kompromissin tekeminen kehittyvät yhteisten leikkien kautta jo pienellä lapsella, koska
aina ei voi leikkiä oman tahdon mukaan, vaan täytyy kuunnella myös toisen haluja. (Jantunen, T., Suutari, S. & Heino, N. 2018, 105-107.)
Varhaiskasvatuksessa leikki on keskeinen toimintatapa lapsen kasvatuksessa. Leikkiminen ja erilaiset leikit kehittävät ja edistävät lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Leikit ovat edistävät lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, koska ne yhdistävät tärkeimmät oppimista kehittävät elementit, jotka ovat innostus, yhdessä tekeminen ja omien taitojen
haastaminen. Varhaiskasvatuksessa toimivien kasvattajien tehtävänä on turvata leikin
edellytyksen, järjestämällä lapselle aikaa omatoimiseen leikkiin, mutta myös ohjattuun
leikkiin. Kasvattajien tehtävänä on myös olla fyysisesti ja psyykkisesti läsnä leikeissä, jotta
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kasvattaja voi selvittää ja ehkäistä riitatilanteita, sekä edistää lasten välistä vuorovaikutusta. (Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä 2017.)
Leikki edistää myös fyysistä aktiivisuutta kannustamalla aktiiviseen tekemiseen. Lasten
monipuolinen leikkiminen kehittää hienomotorisia taitoja, kehonhallintaa, tasapainoa ja
koordinaatiokykyä. Aktiiviset ja vauhdikkaat leikit vahvistavat myös luita ja lihaksia. (Roger Ramjitsingh 2017.)
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5

Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja kehittämistehtävät

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimiva liikuntaleikkiopas (liite 1.) päiväkodeille,
jota voi käyttää erityisesti alle kolmevuotiaiden liikuntatuokioiden ohjaamisessa. Tavoitteena on kehittää ja lisätä varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa liikuntaa. Erityisesti haluan
kehittää alle kolmevuotiaiden osalta, koska aiheesta on vain vähän tietoa, joten liikunta
voi olla päiväkodissa hyvin yksipuolista. Tavoite on helpottaa varhaiskasvatuksessa toimivien kasvattajien töitä, tarjoamalla oppaan, joka sisältää kaiken, mitä tarvitsee tuokion
suunnitteluun. Liikuntaleikkikorttien (liite 2.) tavoitteena on monipuolistaa tuokioita,
opetusta ja aamujumppia päiväkodissa. Tavoitteena on tehdä edulliset ja monikäyttöiset
kortit leikkioppaan tueksi.
Opinnäytetyön kehittämistehtäväksi muodostui toimivan ja yksinkertaisen leikkioppaanluominen varhaiskasvatukseen. Sen sisälle muodostuu monia kehittämistehtäviä tavoitteen saavuttamiseksi. Liikuntaleikkien tulee olla innostavia ja soveltuvia alle kolmevuotiaille lapsille, sekä oppaan tulee olla ulkonäöltään ja sisällöltään hyödyllinen varhaiskasvatuksessa toimiville kasvattajille. Liikuntaleikkioppaan kehittämistehtävät ovat kysymysmuodossa seuraavat:
1. Millaisia ovat innostavat ja soveltuvat leikit alle kolmevuotiaille?
2. Millainen on hyödyllinen ja toimiva leikkiopas varhaiskasvatuksessa toimille kasvattajille?
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6

Opinnäytetyön prosessi

Tässä opinnäytetyössä on käytetty prosessina kokeilevan kehittämisen teoriamallia. Työn
kehittämistehtävää aloittaessani alkuperäinen teoriamalli oli palvelumuotoilu. Vaihto
palvelumuotoilusta kokeilevaan kehittämiseen johtui asiakkaan kanssa tapahtuvan yhteydenpidon vähäisyydestä. Palvelumuotoilussa asiakas on kehittämisessä ja prosessissa
keskiössä, ja yhteistyötä tilaajan kanssa tehdään mahdollisimman paljon (Tuuliniemi, J.
2011, 24-26). Huomasin kuitenkin opinnäytetyönohjaajani avulla, että palvelumuotoilun
kriteerit eivät täyty tässä prosessissa. Tästä syystä päädyin kokeilevaan kehittämiseen.
Leikkioppaan prosessi alkoi aiheen valitsemisella, joka kävi oman kiinnostuksen kohteeni
avulla helposti. Tämän jälkeen halusin saada leikkioppaaseen työelämäyhteyden, joten
esitin ideani paikalliselle päiväkodille, joka innostui ajatuksesta. Seuraavaksi kirjoitimme
sopimuksen ja hain Kiuruveden Kaupungilta tutkimuslupaa. Sopimus ja lupa hyväksyttiin,
joten seuraavaksi lähdin kokoamaan omia ideoitani leikkioppaasta. Ideoiden valmistumisen jälkeen esitin ideani toimeksiantajalle ja sovimme yhteisesti uusista ideoista. Prosessin seuraavana vaiheena oli kirjallisuuden kartoittaminen ja opinnäytetyönsuunnitelman
kirjoittaminen. Opinnäytetyönsuunnitelman valmistumisen jälkeen oli suunnitelman esittäminen vertaisille sekä opinnäytetyön ohjaajalle. Prosessin seuraavana vaiheena oli
koota kaikki ideat kokonaiseksi leikkioppaaksi ja tuottaa siihen suunnittelemani materiaalit. Leikkioppaan luomisen ohessa kirjoitin opinnäytetyötäni loppuun. Prosessin viimeisinä vaiheina oli esityseminaari, posterin ja kypsyysnäytteen tekeminen, arviointi ja palautus. Leikkioppaan työvaiheet ja työn toteutus tulevat ilmi opinnäytetyössä kehittämistyön toteutusosiossa.
Alusta alkaen opinnäytetyön aikataulu oli hyvin joustava ja avoin. Minulla elämäntilanne
muuttui huomattavasti opinnäytetyön toteutuksen aikana, joten lopulta aikaa opinnäytetyön tekemiseen kului noin vuosi. Tätä kehittämistyötä on toteutettu 2019 toukokuusta
2020 toukokuuhun asti.
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Työ on toteutettu alussa yhteistyössä päiväkoti Kimpan kanssa. Tavoitteet ja työn muoto
on suunniteltu varhaiskasvatuksen opettajan ja johtajan kanssa. Yhteistyö onnistui erittäin hyvin, koska asuin itse Kiuruvedellä, missä päiväkoti sijaitsi. Työn tekeminen alkoi
hyvin ja työ edistyi. Muutaman kuukauden jälkeen muutin työni vuoksi Etelä-Suomeen,
joten yhteydenpito harveni. Itselläni oli paljon töitä ja kiireitä, joiden vuoksi työ eteni hitaasti. Myöhemmin keväällä yhteydenpito harveni, joten työ eteni oman tavoitteeni ja
opinnäytetyönohjaajan palautteen avulla.

6.1

Kokeileva kehittäminen

Tämä liikuntaleikkiopas on luotu kokeilevan kehittämisen prosessin avulla. Kokeileva kehittäminen on nimensä mukaan tuotteen tai palvelun luomista kokeilemisen kautta. Kokeilevassa kehittämisessä lähtökohtana on luoda onnistunut lopullinen tuote kokeilujen
ja testaamisen avulla. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuotteen tai palvelun lopullinen muoto
luodaan ja tehdään vasta kokeilujen aikana. Kokeilevassa kehittämisessä kokeilu on siis
keskeisessä osiossa, ei ajatella, että tuotetta ja sen toimivuutta testataan vain sen vasta
ollessa valmis. Eli kokeiluprosessi on suuri osa kehittämistyötä. Kokeiluprosessi aloitetaan
palvelun tai tuotteen kehittämisen aikaisessa vaiheessa, jolloin siihen voi tehdä muutoksia heti ongelmia huomatessa. (Poskela, Kutinlahti, Hanhike, Matikainen & Urjankangas
2015, 12-13.)
Kokeileva kehittäminen on innovaatioiden nopeaa jalkauttamista käytäntöön. Idean tullessa esille, määritellään sille hypoteesi eli mahdollinen lopputulos. Tämän jälkeen aloitetaan idean konkretisointi käytäntöön kokeilun, eli prototypoinnin, avulla. Tässä prosessissa idean kehitys on kokoaikaista ja tärkein osa siinä onnistumisessa on reflektoiminen
käyttäjien kanssa. Reflektoinnin avulla ideaa jalostetaan ja taas testataan uudelleen.
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Tästä syntyy eräänlainen spiraalimalli, jossa testauksen ja reflektoinnin avulla ideaa kehitetään, josta kokeilevan kehittämisen idea syntyy. Vaikkakin tämä toimintamalli on nopeaa sen jatkuvan kehittämisen takia, on erittäin tärkeää olla huolellinen varsinkin siinä
vaiheessa prosessia, kun palautteen avulla jalostetaan ideaa paremmaksi, eli ratkaistaan
ongelma. (Poskela ym. 2015, 14-15.)
Suomessa kokeileva kehittämisen yleistyminen on hieman alkuvaiheessa ja tämä siksi,
koska Suomesta puuttuvat näiden tutkimusten tulosten tietokanavat, joissa tuloksia ja
kokemuksia voitaisiin jakaa. Lisäksi kynnys uskaltaa lähteä kokeilemaan mahdollisella riskillä on vielä melko korkea. Suomessa kulttuurin vuoksi ei uskalleta lähteä kokeilemaan
mahdollisen epäonnistumisen pelon vuoksi. Pelko epäonnistumisesta varjostaa uskallusta kokeilla uutta innovaatiota, josta pystyisi syntymään jotakin uutta ja hienoa. Kokeileva kehittäminen vaatii uskoa ja sitkeää yrittämistä epäonnistumisienkin jälkeen. (Poskela ym. 2015, 20-21.)
Valitsin liikuntaleikkioppaan luomiseen kokeilevan kehittämisen prosessin oman kokemukseni ja työni vuoksi. Olen ollut viimeisen vuoden päiväkodissa töissä alle kolmevuotiaiden ryhmässä, joten minulla on todella hyvät valmiudet testata ja kokeilla liikuntaleikkejä kohderyhmän kanssa. Tässä työssä testaajana ja kokeilijana toimin itse. Asiakkaan
kanssa testaaminen osoittautui hankalaksi etäisyyden ja itseni ja tilaajan työkiireiden
vuoksi. Olen kuitenkin saanut itse kokeiltua suunnittelun ja kokeiluprosessin aikana paljon leikkioppaan leikkejä. Leikkejä ja leikkiopasta luodessani testasin ja kokeilin koko ajan
leikkejä. Leikin osoittautuessa huonoksi, pystyin heti luopumaan siitä ja kehittämään paremman idean. Lastenhoitajan työni auttoi leikkioppaan käytännöllisyyden testaamisessa
ja siten huomasin millainen opas soveltuisi kasvattajille.

16

6.2

Liikuntaleikkioppaan kehittäminen

Liikuntaleikkiopas on 25 sivuinen vihko, joka sisältää 64 leikkiä eri teemoihin ja tavoitteisiin. Liikuntaleikkiopas alkaa sisällysluettelolla ja merkkien kertomisella, joka helpottaa
oppaan käyttöä. Leikkioppaassa seuraavana on hyvän ohjaajan muistilista, jossa on tärkeimmät muistettavat kohdat pienten lasten liikunnan ohjaamisesta. Pienten lasten ohjaamisessa kasvattajan oma osallistuminen, positiivisuus ja kannustaminen ovat avainasemassa, joten koin tärkeäksi muistuttaa lukijaa hyvästä ohjaamisesta. Tämän jälkeen
alkaa leikkien osuus. Leikit on jaoteltu vuodenajan, teeman ja tarkoituksen mukaan. Ensimmäisenä on syksy, jolloin teema on eläimet, toisena talvi, jonka teema on kulkuneuvot, kolmantena on kevät, jolloin teemana toimii luonto, ja viimeisenä on kesä, jonka
teema on uinti. Valitsin vuodenajat, jotta työntilaaja voi käyttää opasta liikunnan vuosikellona. Loin jokaiselle vuodenajalle pienille lapsille sopivan teeman, joka tukee myös tiedollista oppimista. Neljälle vuodenajalle on neljä teemaa, koska pienet lapset kaipaavat
hyvin paljon toistoa. On siis hyvä pitää pidemmän aikaa sama teema liikunnan ympärillä,
jotta tilanne on tuttu ja toistoa tulee runsaasti.
Olen käyttänyt koko liikuntaleikkioppaan läpi merkintöjä, jotka helpottavat leikkien valitsemisessa ja tuokioiden suunnittelussa. Vuodenajat olen merkinnyt erilaisina symboleina:
syksy on lehti, talvi lumihiutale, kevät kukka ja kesä jäätelö. Jokaisen vuodenajan leikkien
kohdalla vasemmassa reunassa on sivun läpi kunkin vuodenajan symboli. Näin selatessa
huomio kiinnittyy helposti haluamaan symboliin. Liikuntaleikit ovat merkitty järjestykseen leikin tarkoituksen mukaan. Sen lisäksi jokaisen pääotsikon jälkeen näkyy tarkoituksen väri. Aloitusleikit on merkattu punaisella, energianpurku- ja taitoleikit sinisellä, sekä
rauhoittuminen keltaisella ja lopetus vihreällä. Jokaisen leikin perässä on leikkiin soveltuva ikäluokka, jotta on helppoa löytää omalle ryhmälle sopivat leikit. Viimeisenä merkintänä on musta neliö, joka tarkoittaa, että leikissä taritaan jotain välinettä. Lisäsin tämän,
jotta tuokio olisi helpompi suunnitella. Esimerkiksi, jos tilana toimii piha ja välineitä ei ole,
voi heti luopua leikeistä, joissa näkyy kyseinen merkki.
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Alkuperäisenä suunnitelmana oli lisätä myös merkit jokaiselle motoriselle tavoitteelle, kuten tasapainotaidot, reaktiokyky ja nopeus. Päädyin kuitenkin luopumaan kyseisistä merkinnöistä, koska pienillä lapsilla leikkien tulee olla hyvin innostavia, ja eniten keskittyä
siihen, että lapsi viihtyy tuokiolla ja tuntee olonsa turvalliseksi, kehittyminen tapahtuu
parhaiten siinä samalla. Pienten lasten liikunnan tulee olla ennen kaikkea hauskaa, jotta
lapsi haluaa liikkua ja kehittyä. Sen lisäksi huomasin tavoitteiden symboleita laittaessani,
että leikkiopas alkoi näyttää hyvin sekavalta, joka on tavoitteeni vastakohta. Halusin helposti luettavan oppaan, jota on helppo käyttää. Luomani leikit ovat hyvin monipuolisia,
ja niihin sisältyy alle kolmevuotiaille tarkoitetut kehityksen kannalta tärkeimmät motoristen taitojen harjoittelu. Tärkeimpinä taitoina näen tasapainon ja sen yhdistämisen liikkeeseen ja liikkumiseen.
Oppaan liikuntaleikit ovat jaoteltu kolmen pääotsikon alle. Pääotsikot ovat aloitusleikit,
energianpurku- ja taitoleikit, sekä lopetus- ja rentoutumisleikit. Näillä pääotsikoilla kuvataan leikkien teemaa, jotta tuokioiden suunnittelu olisi helpompaa ja rakenne pysyisi selkänä ja monipuolisesti taitoja harjoittavana.
Jokainen vuodenaika rakentuu siten, että aluksi esitellään kolme aloitukseen sopivaa liikuntaleikkiä, joilla liikuntatuokion voi aloittaa teemaan sopivalla tavalla. Jokainen aloitusleikki on laulu, jonka mukaan tehdään lauluun sopivia liikkeitä. Valitsin laulut siitä syystä,
että jokainen liikuntatuokio alkaisi samalla tavalla, ja tuntirakenne pysyisi tuttuna. Tämä
helpottaa ohjaamista ja lapset tuntevat tilanteen tutuksi, koska he tietävät mitä tulee tapahtumaan. Eli jokaisen vuodenajan ja teeman alla on kolme laulua, joita voi käyttää aloitus ”rituaalina” liikuntatuokion alkaessa. Halusin musiikin ja laulut alkuun, koska silloin
musiikkiliikuntaa tulee jokaisen liikuntatuokion yhteydessä, tämän ansiosta tuntiin tulee
monipuolisuutta.
Toisena osuutena leikeissä on energianpurku- ja taitoleikit, jotka sisältävät monipuolisia
leikki-ideoita jokaiseen teemaan sopien. Energianpurkuleikit tarkoittavat leikkejä, joissa
on paljon vauhtia ja liikkumista. Taitoleikit ovat leikkejä, joissa harjoitellaan erilaisia taitoja, kuten pallon käsittelyä, tasapainoa tai nopeutta. Yhdistin nämä kaksi teemaa, koska
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koin, että monissa alle kolmevuotiaille soveltuvissa leikeissä, nämä teemat yhdistyvät.
Näihin leikkeihin sisältyy välineen käsittelyä, reaktiokykyä, ketteryyttä, nopeutta ja tasapainoa. Nämä leikit toimivat tuokion keksiosassa ja niitä voi ikäluokan mukaan ohjata yhdestä leikistä kolmeen leikkiin, jotta tunti pysyy selkeä rakenteisena eikä liian rasittavana.
Kolmantena osuutena leikeissä on lopetus- ja rentoutusleikit. Lopetusleikeillä on helppo
lopettaa tunti aina samalla tavalla, jotta tunti on turvallinen ja rakenne pysyy samana. Se
lisää myös lasten keskeistä toimintaa ja sosiaalisuutta. Lopetukset ovat yleisesti lorumuodossa, jonka yhteydessä tehdään liikkeitä. Rentoutusleikit ovat yksin, pareittain tai kasvattajan kanssa tehtäviä, jotka harjoittavat rauhoittumista, toisen läsnäoloa ja keskittymistä.
Pienten lasten kanssa mahtavana liikuntatuokion sisältönä toimii erilaiset radat. Suunnitelmani oli lisätä jokaisen teeman päätteeksi piirretty mallirata, mutta päädyin luopumaan ideasta. Halusin sen sijaan luoda enemmän leikkejä, koska niitä on hankalampi keksiä, jos ei ole kokemusta ja tietoa. Temppuratojen luominen riippuu välineistä ja motivaatiosta. Uskon, että jokainen kasvattaja osaa luoda monipuolisen radan, kunhan käyttää
vain vähän mielikuvitusta.
Liikuntaleikkioppaan lopussa on tuntimallipohja, jota voi käyttää hyödyksi tuokiota suunnitellessa. Tyhjiä tuokiopohjia on oppaassa tarkoituksella kaksi, jotta niitä voi käyttää käytännössä helpommin. Ajatuksena on, että laminoidun tuntipohjan päälle voi kirjoittaa viikoittain muuttuvia tuntisuunnitelmia kätevästi, ja seuraavaa tuntia suunnitellessa pyyhkiä helposti edellisen pois ja lisätä uuden tunnin. Uskon, että tästä on varhaiskasvatuksessa hyötyä, koska jokainen kasvattaja pitää ainakin yhden liikuntatuokion viikossa. Jotta
tavoite ja kehittyminen taataan tasapuolisesti ja työ taakka vähentyisi, voi tunnin pohjan
antaa helposti toiselle kasvattajalle, tai laittaa liikuntasalin seinälle. Viimeisinä sivuina on
kaksi muistiinpanosivua, jotka ovat tyhjiä ja laminoituja. Näihin kasvattaja voi itse tehdä
omia merkintöjä.
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6.3

Liikuntaleikkioppaan ulkonäkö

Liikuntaleikkioppaan ulkonäkö on huolella mietitty. Liikuntaleikkiopas on 25 sivuinen
vihko, joka sisältää hyvän ohjaajan muistilistan, liikuntaleikkejä, tuntimalleja ja muistiinpanosivuja. Liikuntaleikkioppaan on tarkoitus näyttää muistiviholta. Lähes jokaisella sivulla on muistivihkosta tutut viivat. Oppaan koko tulostettuna on A5. Päädyin kokoon,
koska halusin oppaan pysyvän kätevän pienenä. Tulostettuna opas laitetaan jousella
kiinni ylhäältä, siten että oppaan sivuja on helppo vaihtaa. Opas alkaa vihkon kannella,
jossa yksinkertaisesti lukee ”liikuntaleikkiopas”, tämän sivun reuna on koristeltu vuodenaikojen symbolein, joten oppaan merkinnät ja tyyli tulee esille kannesta lähtien. Kannen
jälkeen tulee sisällysluettelo, tämä ei ole merkitty sivunumeroin, mutta jokaisella pääotsikolla on oma numeronsa ja symbolinsa, jotka näkyvät selkeästi vihkoa selatessa. Ensimmäisenä otsikkona on merkinnät, jossa mahdollisimman yksinkertaisesti on kuvattu jokaisen symbolin ja merkinnän tarkoitus. Toisena otsikkona on hyvän lastenohjaajan muistilista, jossa on muistiinpanoviivat, joissa lukee tärkeitä kohtia lastenohjaamiseen liittyen.
Tämän jälkeen alkaa vuodenaikojen, teemojen ja tavoitteiden mukaan jaotellut liikuntaleikit. Jokaisen osuuden ulkonäkö on samanlainen, mutta symbolit vaihtelevat vuodenajan mukaan. Viimeisinä osuuksina on tuntipohjamallit ja muistiinpanosivut, jotka ovat
hyvin yksinkertaistettuja. Eroa näillä sivuilla muihin on se, että nämä sivut ovat laminoituja. Laminointi antaa mahdollisuuden käyttää muistiinpanosivuja ja tuntimalleja monia
kertoja, sillä valkotaulu tussilla voi kirjata laminoinnin päälle ja myöhemmin pyyhkiä omat
merkinnät.
Otsikoiden ja joidenkin osien fontiksi olen valinnut fontin nimeltä Londrina Sketch. Valitsin fontin, koska halusin sen kuvastavan muistikirjamaista olemusta. Leikkien kuvaaminen
fonttina käytin fonttia Advent Pro Medium. Koin, että tämä fontti toi esille muistikirjamaisuutta, mutta oli kuitenkin tarpeeksi selkeä myös pienempänä. Yläotsikoiden fonttikoko 56, koska halusin niiden olevan suuresti ja selkeästi näkyvillä. Leikkien tavoite otsikot; aloitus, energianpurku, taitoleikit, rauhoittumis- ja lopetusleikkien otsikot ovat hieman pienemmällä fontilla 42. Leikkien kuvaamisessa käytetty fonttikoko on 18. Halusin
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pitää fontin mahdollisimman suurena, selkeyden vuoksi, mutta sellaisena, että leikkioppaasta tulisi tiivis paketti.
Ohjelma, jolla olen leikkioppaan luonut, on ilmainen versio Canva-ohjelmasta. Ohjelmalla
on mahdollista luoda erilaisia kuvia ja esityksiä. Valitsin ohjelman, koska se on minulle
ennestään tuttu ja tiesin, että sen sisällä on monia vaihtoehtoja, millä voi leikkioppaan
ulkonäköä muokata.

6.4

Liikuntaleikkioppaan kokeileminen

Liikuntaleikkien keksimisessä olen käyttänyt inspiraationa leikin teemaa ja vuodenaikaa.
Leikit on suunniteltu teemaan sopiviksi, joten keksin mahdollisimman monipuolisesti taitoja, joita alle kolmevuotiaan tulisi harjoitella ja aloitin pohtimaan teemaan ja motoriseen
tavoitteeseen sopivia luovia ja yksinkertaisia leikkejä. Pyrin pitämään leikit mahdollisimman yksinkertaisina ja leikin ohjeiden kertomisen hyvin lyhyenä. Pienet lapset tarvitsevat
hyvin lyhyet ja yksinkertaiset ohjeet, jotta leikki ymmärretään ja siitä innostutaan. Osa
leikeistä ja kaikki laulut ovat tunnettuja suomalaisia lasten lauluja tai, joten ne ovat otettu
eri lähteistä. Lähteet merkitsen leikkioppaan loppuun.
Jokainen aloitusleikki on jokin tuttu lasten laulu. Näitä lauluja on itselläni muistissa monia,
mutta sanat tarkistin muutamilta nettisivuilta kuten nettisivulta ”Lyrics translate” ja ”100
lastenlaulua Areenassa”. Osaan lauluista olen keksinyt itse liikkeet, ja osassa liikkeet ovat
olleet valmiiksi.
Energianpurku- ja taitoleikit ovat suurin osin minun omakeksimiä leikkejä. Olen toiminut
erilaisissa lasten liikunnanohjaajan töissä viimeiset viisi vuotta, joten jokaisesta työstäni
on tullut kollegoilta ja itseltäni paljon ideoita. Oppaassa esitetyt energianpurku- ja taitoleikit ovat omaa pohjatietoani aiheesta, jota olen kerännyt töistäni lastenliikunnanohjaajana ja lastenhoitajana.
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Rauhoittumis- ja lopetusleikit ovat yhtä lukuun ottamatta minun keksimiä tai olen samansuuntaisia rentoutuksia nähnyt tehtävän kollegoideni puolesta. Kehitin rentoutukset
mahdollisimman yksinkertaisiksi ja teemaan sopiviksi. Jokaisen teeman lopussa on lopetus sadutus, nämä sadut olen itse kirjoittanut ja kehitellyt.
Tämä liikuntaleikkiopas on luotu kokeilevan kehittämisen kautta. Jokainen oppaassa esitetty liikuntaleikki on testattu ikäluokkaan sopivilla lapsilla. Leikkioppaassa olevia leikkejä
olen testannut omassa työpaikassani viimeisen vuoden aikana. Testauksia olen suorittanut kahdessa eri Touhula-liikuntapäiväkodissa, ja useissa eri talon sisällä olevissa ryhmissä. Aloitusleikkejä on tullut kokeiltua kaikista eniten, koska olen pitänyt niitä aamupiireissä, arkiaskareiden yhteydessä ja erilaisissa tuokioissa. Laulut ovat jäännet hienosti lasten mieleen liikkeisiin yhdistämisen avulla. Lapset ovat olleet hyvin innoissaan lauluista ja
pitäneet niistä kovasti, joten koin niiden olevan hyvä vaihtoehto tuokion aloittamiseksi.
Energianpurku- ja taitoleikkejä olen testannut alle kolmevuotiaille useasti. Olen testannut
leikkejä ulko- ja sisätiloissa. Leikkejä testatessa huomasin erittäin hyvin leikin haastavuuden ja sen sopivuuden kullekin ikäluokalle. Huomasin myös, että pienten, 1-2 vuotiaiden,
ollessa samassa tuokiossa kolmivuotiaiden kanssa, haastavammatkin leikit onnistuivat,
sillä pienemmät ottivat hienosti mallia isoimmista ja juoksentelivat aktiivisesti mukana,
vaikka eivät välttämättä leikin tarkoitusta ymmärtäneet. Jos leikki oli haastava tai liian
monimutkainen yksinkertaistin sitä. Osassa leikeistä tietysti harjoitus tekee mestarin.
Vaikka leikki olikin aluksi haastava, se ajan myötä näyttäytyi lempileikiksi, joka alettiin
muistaa niin hienosti ulkoa, että leikin kulku onnistui. Muutamasta leikistä luovuin heti
leikin ensi testauksen jälkeen, koska huomasin, että se oli liian monimutkainen tai aktiivista aikaa tuli liian vähän.
Rentoutusleikit osoittautuivat testatessa olevan suurimalle osasta lapsia haastavimpia.
Lapset, jotka eivät olleet tottuneet paikallaan olemiseen eivätkä olleet vielä harjoitelleet
rauhoittumista, vaativat paljon aikaa harjoitteluun. Huomasin, että alle kaksivuotiaille sopii parhaiten rentoutukset, jossa tuttu aikuinen välineellä käy läpi esimerkiksi selkää. Ren-
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toutumisleikkejä kannattaa harjoitella paljon, ja aloittaa harjoittelu hyvin lyhyistä harjoituksista, jotta turhautumista ei tule heti. Lopetusleikit ovat hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä,
joten kaikki tallaiset leikit sopivat tälle ikäluokalle.
Oppaani kohdeikä on hyvin pieni, alle kolmivuotiaat, joten palautteen anto voi olla haastavaa. Onnekseni olin lapsille tuttu ja turvallinen aikuinen, joten lapset eivät jännittäneet
mielipiteen kertomista. Kolmevuotiailta alkoi jo saada pieniä vastauksia leikeistä. Kysyin
mielipiteitä suullisesti sekä liikuntatuokiokuvaa näyttämällä. Kaikilla vastaus oli positiivinen lähes jokaiseen tuokioon. Arvioin leikin toimivuutta itse, seuraamalla lasten kehitystä
ja innostusta tuokioilla. Koin, että lapset oppivat ja kehittyivät leikistä paljon. Tuokiot ja
leikit olivat myös hymyä ja naurua täynnä, joka oli yksi tärkeimmistä asioista. Hienointa
oli nähdä se, että tuokioiden teeman tukivat todella paljon lasten osallistumista tuokioon
ja tehtäviin.
Liikuntaleikkioppaan toimivuutta kasvattajille olen testannut itse. Toimin liikuntapäiväkodissa alle kolmevuotiaiden ryhmässä lastenhoitajana, joten minulla on ollut paljon aikaa
tutkia ja testata millainen on kätevä liikuntaleikkiopas kasvattajille. Olen itse käyttänyt
alussa tuokioiden suunnittelussa kirjoja ja nettilähteitä. Huomasin sen olevan liian aikaa
vievä tapa suunnitella liikuntatuokioita, koska päiväkodissa lastenhoitajalla suunnitteluaikaa on vähän. Halusin siis kokeilla oppaana lyhyttä ja yksinkertaista vihkoa, joka kulkisi
helposti mukana tuokioilla. Koin tämän todella hyväksi tavaksi suunnitella ja pitää tuokioita lyhyelläkin varoitusajalla. Halusin lisäksi opasta vielä sivun, jolle tunnit voi kirjata,
jotta toisetkin hoitajat ja kasvattajat voivat pitää samoja tunteja, jotka oli todettu hyviksi.
Näin päädyin ideaan laminoiduista muistiinpanoista ja tuntimallipohjasta.

6.5

Liikuntaleikkikorttien kehittäminen

Liikuntaleikkikortit ovat teemoittain jaoteltuja kortteja, joita voi hyödyntää erilaisissa tuokioissa. Leikkikortteja on yhteensä 50. Eläin- ja luontoteemaisia kuvia on molempia 15
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kappaletta, ja kulkuneuvo- ja uintiteemaisia kuvia molempia 10 kappaletta. Liikuntaleikkikortit on tarkoitus tulostaa ja laminoida itse. Liikuntaleikkikortti tiedosto on luoto PowerPoint ohjelmalla ja se sisältää yhteensä 25 sivua.
Ensimmäisellä sivulla kerrotaan ohjeet, miten liikuntaleikkikortteja voi hyödyntää. Tarkoituksena on, että kortteja voi käyttää liikuntaleikkioppaan osassa leikeistä, mutta niitä voi
käyttää varhaiskasvatuksessa monessa muussakin asiassa. Kortit voi laittaa pussukkaan,
ja käyttää kortteja aamujumpassa. Kortteja voi käyttää myös hyväksi erilaisissa tuokioissa.
Toisella sivulla on ohjeet, miten kortit tehdään. Tarkoituksena on tulostaa kuvat ja leikata
ne. Sen jälkeen kuvat liimataan erivärisille ja -muotoisille kartongeille. Tämän jälkeen kartongin taakse kiinnitetään ohje liikkeen suorittamisesta. Viimeisenä on tarkoitus laminoida jokainen kortti, jotta ne pysyvät pidempään hyvässä kunnossa. Ohjeena on tehdä
jokaisesta kuvasta kaksi korttia, jotta niillä voi toteuttaa erilaisia etsintä harjoituksia. Seuraavana liikuntaleikkikorttien liitteessä on teemoittain kuvien liikkeet ja tehtävät, jonka
jälkeen on teeman mukaiset kuvat. Viimeisellä sivulla on kuvien lähteet.
Liikuntaleikkikorttien kuvissa olen käyttänyt lähteenä sivustoa Freepik. Tältä sivustolta
saa vapaaseen käyttöön erilaisia kuvia. Valitsin tyyliksi hyvin töherrysmäiset kuvat, jotka
olivat lapsien tyylisiä. Halusin niiden näyttävän suloisilta ja ikään kuin lapsen tekemiltä.
Valitsin kuvan pohjalle eri muotoja, jotka ovat nelikulmio, pyöreä, kolmio, suorakulmio,
tähti ja sydän, sekä eri värejä, jotka ovat punainen, sininen, keltainen, vihreä, oranssi ja
vaaleanpunainen. Näin kortit herättävät lasten huomion ja ovat mielenkiintoisen näköisiä. Jokaisen leikkikortin taakse kirjoitetaan ohje liikkeen suorittamiseen, jotta kortteja
voi käyttää erilaisiin tarkoituksiin.
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7

Pohdinta

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimiva liikuntaleikkiopas päiväkotien kasvattajille, jotka toimivat alle kolmevuotiaiden kanssa. Tavoite oli saada kehitettyä ja lisättyä
varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa liikuntaa, helpottamalla kasvattajien työtä tuokioiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppaan tukena olevat liikuntaleikkikortit monipuolistavat päiväkodissa tapahtuvia tuokioita, arkirutiineja ja liikuntaa.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että liikuntaleikkiopas voi olla toimiva ja helpottava
työkalu varhaiskasvatuksessa. Opas säästää varhaiskasvattajien aikaa päiväkodin kiireisessä arjessa, ja auttaa kasvattajia, joilla ei ole monipuolista tietoa tai taitoa liikunnan
ohjaamisesta.
Opinnäytetyö on aloitettu yhteistyössä Kiuruvedellä toimivan päiväkoti Kimpan kanssa.
Ideoimme ja suunnittelimme työn sisältöä ja tavoitteita yhdessä päiväkodin opettajan ja
johtajan kanssa. Yhteistyö alkuperäisen toimeksiantajan kanssa tuli kuitenkin haastavaksi
etäisyyden ja kiireiden vuoksi, joten työ on toteutettu osittain toimeksiantajan tavoitteiden pohjalta. Kuitenkin suurin osin tuotteen kehittäminen, tavoitteen muokkaaminen ja
rajaaminen työn edetessä on ollut minun itseni vastuulla.

7.1

Opinnäytetyön prosessin ja tuotteen pohdinta

Opinnäytetyö prosessini eteni hitaasti. Prosessissa minulle haastavaa oli opinnäytetyön
raportointi. Olen hyvin tekevä ja luova ihminen, joten itse tuotteen tekeminen osoittautui
minulle todella mielekkääksi, mutta prosessin raportointi hankalaksi. Prosessin aikana
suurimmaksi ongelmaksi minulla muodostui aiheenrajaus. Minulla oli paljon ideoita oppaan luomiseen ja toteutumiseen, sekä intoa tuottaa työtä. Raportin laajuuden takaamiseksi tuote olisi voinut olla kuitenkin hieman suppeampi, jolloin raportointi olisi ollut
monipuolisempaan ja laajempaa.
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Kehittämistyön tuotokseksi syntynyt liikuntaleikkiopas on omien tavoitteideni mukainen.
Halusin oppaan, joka on visuaalisesti miellyttävä ja helppokäyttöinen, ja koen, että tässä
onnistuinkin. Oppaan ulkonäön suunnittelu ja tuottaminen oli hyvin mielekästä minulle.
Mielestäni opas on myös onnistunut leikkien ja leikkikorttien puolesta. Leikkikortit ovat
hyvin monikäyttöiset ja hyödylliset päiväkodin arkeen. Liikuntaleikkioppaan leikit ovat
mielestäni uudenlaisia ja uusia ideoita tuovia. Uskonkin, että leikit kannustavat varhaiskasvattajia monipuolisempien tuokioiden suunnitteluun.
Opinnäytetyön idean kehittäminen oli helppoa, selkeän mielenkiinnon kohteeni avulla.
Alkuperäisenä aiheena oli liikunnan vuosikellon luominen alle kuusivuotiaille. Halusin kuitenkin tehdä työn oppaan muodossa, joten päädyimme liikuntaleikkioppaaseen, jossa leikit ovat vuodenaikoihin sidonnaisia, joten opasta voi käyttää vuosikellona liikunnan
osalta. Aineistoa kerätessäni ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa puhuessani huomasin,
että kohderyhmäni oli liian laaja, joten kavensin ikäluokkaa alle kolmevuotiaisiin. Halusin
luoda oppaan alle kolmevuotiaille, koska olen itse toiminut ja kerännyt kokemusta tästä
ikäryhmästä. Huomasin myös, että tietoa ja ideoita alle kolmevuotiaiden leikkeihin on
hyvin vähän. Liikuntaleikkioppaita on tehty monia opinnäytetyön muodossa, mutta näissä
suurimassa osassa kohderyhmänä on yli kolmevuotiaat. Uskon, että monet kokevat leikkien ja liikuntatuokioiden keksimisen alle kolmevuotiaille hankalaksi.
Aluksi leikkiopas oli tarkoitus toteuttaa kehittämistyönä Päiväkoti Kimpalle, joka on Kiuruvedellä toimiva kunnallinen päiväkoti. Lähtökohtana minulla oli halu toteuttaa leikkiopas pienille lapsille, mutta halusin toimeksiantajan, jotta työ olisi tarpeellinen ja hyödyllinen. Idea yhteistyöhön lähti minusta, ja työni avulla tulleesta yhteistyöstä Päiväkoti
Kimpan kanssa. Ehdotin leikkioppaan tekemistä heille, ja he innostuivat ajatuksesta. Projekti alkoi lyhyellä palaverilla päiväkodin johtajan kanssa. Palaverissa sovimme lyhyesti
työstä ja hän opasti minua tarvittavien lomakkeiden ja lupien hakemisessa. Seuraavassa
tapaamisessa tapasin kaksi Päiväkoti Kimpan opettajaa, jotka esittivät toiveitaan ja olemassa olevia materiaaleja liikunta leikeistä.
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Kimppa toivoi leikkiopasta vuosikellon muodossa, jossa jokaiselle vuodenajalle olisi niihin
soveltuvat liikuntaleikit, ja jossa jokaista vuodenaikaa hyödynnettäisiin oppimiseen ja liikuntaleikkien teemoihin. Alussa ikäluokkana oli alle 6-vuotiaat, mutta aiheen laajuuden
vuoksi minua suositeltiin rajaamaan ikää hieman. Joten pienen tutkinnan jälkeen päädyin
ikään alle 3-vuotiaat, koska tämän ikäisille lapsille on kaikista vähiten materiaalia liikuntaan. Olen saanut oman työni puolesta paljon ideoita kyseiselle ikäluokalle. Tavoitteena
on luoda monipuolinen ja innostava liikuntaleikkiopas, joka toimii vuosikellona päiväkoti
Kimpalle.
Yhteistyö toimeksiantajan kanssa tuli kuitenkin haastavaksi etäisyyden ja kiireiden vuoksi,
joten työ on toteutettu osittain toimeksiantajan tavoitteiden pohjalta. Kuitenkin suurin
osin tuotteen kehittäminen, tavoitteen muokkaaminen ja rajaaminen työn edetessä on
ollut minun itseni vastuulla. Toimeksiantaja Kimpalle palautetaan työ ja he sitä voivat
hyödyntää haluamallaan tavalla.

7.2

Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys

Tässä opinnäytetyössä ei ollut virallista tutkimus osuutta, jossa täytyisi kysyä hyväksyntää
henkilötietojen luovutukseen tai käyttöön. Tein itse havaintoja omassa päiväkodissa,
jossa työskentelen ja työhöni kuuluu ohjata pienten lasten liikuntaa. Päiväkodissa tapahtuva toiminta ja liikunta on päiväkodin ja lasten ja vanhempien välillä hyvin läpinäkyvää.
Kehittämistyön kannalta eettisyys on siis toteutunut asianmukaisesti. Liikuntaleikkioppaan luotettavuus sen toimimisen kannalta on tyydyttävää. Leikkiopasta on testattu runsaasti itseni toimesta eri ryhmille, joissa lasten ikä on ollut alle kolme vuotta. Uskon, että
luotettavuus lisääntyisi vielä paljon, jos antaisin oppaan käyttöön monelle päiväkodin kasvattajalle, ja he saisivat kokeilla sitä aktiivisesti pidemmän aikaan. Taustatiedon kartoituksessa olen käyttänyt aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, nettilähteitä ja lakia. Lähteet
ovat olleet luotettavia, mutta lähteitä olisi voinut tutkia vielä enemmän.
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7.3

Oma oppiminen

Oppimisen kompetenssit Kajaanin ammattikorkeakoulussa ovat liikuntaosaaminen, ihmisen hyvinvointi- ja terveysosaaminen, pedagoginen ja liikuntadidaktinen osaaminen, liikunnanyhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaaminen ja aktiviteettimatkailu osaaminen
(Liikunnanohjaaja opinto-opas, 5). Opinnäytetyö prosessin kautta oma liikuntaosaamiseni on parantunut alle kouluikäisten liikunnan kautta. Liikuntaleikkiopas on tuonut ymmärrystä alle kouluikäisten lasten liikunnasta, liikuntalajeista ja motorista taidoista. Ihmisen hyvinvointi- ja terveysosaaminen on myös ollut teoriatiedon omaksumista alle kolmevuotiaiden lasten näkökulmasta. Olen hyödyntänyt tätä osaamista tuottamalla ikäluokalle sopivia liikuntaleikkejä, jotka tukevat lasten fyysistä-, psyykkistä- ja sosiaalista kehittymistä. Pedagoginen ja liikuntadidaktinen osaaminen on mielestäni opinnäytetyön aikana kehittynyt kaikista eniten. Kokeilevassa kehittämisessä nimensä mukaan kokeillaan
paljon, joten liikuntatuokioita on pidetty paljon. Olen oppinut paljon ohjaamalla ja kokeilemalla. Oppimiskompetensseista johtamis- ja yrittämisosaaminen ja aktiviteettimatkailu
eivät korostu tässä opinnäytetyössä. Aiheena liikuntaleikkiopas ei tuo lisää osaamista näiden kompetenssien kannalta.
Minun tavoitteenani tässä opinnäytetyössä on ollut päiväkotiliikuntaan syventyminen ja
sen kehittäminen. Haluan myös oppia paljon pienten lasten kehityksestä, jotta voisin
tehdä ikäluokalle sopivan liikuntaleikkioppaan. Oman ammatillisen kasvun tavoitteiden
ja kehityksen näkökulmasta olen hyvin tyytyväinen aihe valintaani ja leikkioppaan luomiseen. Olen saanut kehittää omaa osaamistani päiväkodin liikunnan ohjaamisen ja kehittämisen kannalta. Tämä työ on myös motivoinut minua kehittymään lisää ja luomaan uusia mahdollisuuksia alle kolmevuotiaiden liikuntaan. Tavoitteena on myös ollut se, että
saan oppaan käyttöön itsekin omaan päiväkotiin alle kolmevuotiaiden ryhmään ensivuodelle.
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