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Opinnäytetyö koostuu tehdystä produktiosta ja kirjallisesta raportista. 
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toimintaa, joka tarjosi heille mahdollisuuden osallistua kahdeksan luovan 
liikuntatuokion suunnitteluun ja toteuttamiseen. Täten pyrittiin toteuttamaan 
leikki-ikäisille lapsille heidän ikä- ja kehitystasoaan vastaavaa 
liikuntakasvatusta, joka vahvistaa lasten osallisuutta ja itseilmaisutaitoa. Työn 
tavoitteena oli lasten hyvinvoinnin lisääminen liikunnallisen toiminnan avulla 
sekä uusien ideoiden tarjoaminen päiväkodin henkilökunnalle ohjattuun 
sisäliikuntaan ja päiväkodin toiminnan kehittämistä varten.    
 
 
Työn teoreettinen viitekehys muodostuu varhaisiän leikki- ja liikuntakasvatusta 
sekä luovia menetelmiä käsittelevistä tutkimuksista. Tuokiot toteutettiin keväällä 
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lapset olivat palautteen mukaan erittäin innoissaan kaikesta tekemisestä sisälii-
kuntatuokioiden aikana.  
 
Produktio koettiin myös päiväkodin arjen toiminnan kannalta hyödyllisenä sekä 
tärkeänä. Sillä perusteella nähtiin, että sen kaltaista toimintaa olisi mahdollista 
toteuttaa myös tulevaisuudessa. 
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ABSTRACT  
 
 
Trzópek, Ewa. Is it today our sport exercises? The reinforcement of children’s’ 
inclusion and self-expression through the creative sports exercises in the kin-
dergarten.  
Helsinki, Autumn 2015, 43 p., 3 appendix. Language: Finnish.  
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Program in Social Services.  
Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services.  
 
 
The purpose of the production was to introduce a group of children aged 5-
years old using a combination of creative exercises as a method of sports activi-
ties. The production consisted of eight sessions that I held in a private kinder-
garten in Helsinki in the spring 2015.  
 
During the sessions the children were able to reinforce their inclusion and self-
expression. In addition, it was possible to create positive feelings and feelings of 
success for the children through sports activities. The sessions consisted mainly 
of playing with instruments, doing sports and playing games.  
 
 
The production’s theoretical background consists of music and sports education 
and playing in early childhood. The kindergarten teachers who work in the pri-
vate kindergarten and the children who participated in the lessons provided 
feedback on the product after every session. The production was also valuated 
by writing self-assessment.  
 
 
Based on the feedback, the lessons were successful and it proved that it is pos-
sible to teach young children to reinforce their inclusion and self-expression us-
ing such a creative method as sports. All in all, the product was considered use-
ful and important in the kindergarten. The children who participated in it enjoyed 
it and the kindergarten teachers considered that with the help of the product 
they were able to receive new ideas for their own work. It would also be possi-
ble to organize a similar product for a different group of children using different 
creative sports exercises in the future.  
 
 
Keywords: early childhood education, kindergarten, sports education, creative 
sports exercises, children’s inclusion and self-expression reinforcement.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Liikunnan merkitys lapsuudessa on suurempi kuin missään muussa elämänvai-

heessa, sillä liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia ja oppia. Liikkumisen 

avulla lapsi tutkii ja hahmottaa ympärillä olevaa maailmaa, sekä ilmaisee itseään. 

(Zimmer 2001, 11, 13.) Lapsuus on liikkumisen aikaa ja liikunnalla on paljon positii-

visia vaikutuksia lapsen kehitykseen. Jokaisella lapsella on oikeus liikkua, ja sen 

vuoksi varhaiskasvatuksessa liikkuminen tulisi mahdollistaa jokaiselle lapselle yksi-

lölliset tarpeet huomioon ottaen. 

 

Kiinnostukseni luovaa liikuntaa kohtaan on herännyt silloin, kun ohjasin lasten sisä-

liikuntaa. Juuri silloin olen huomannut, kuinka lapsilla on runsaita voimavaroja käyt-

tää mielikuvitusta ja luoda rajattomasti uutta. Halusin tarttua siihen ja tarjota päivä-

kodissa oleville lapsille turvallisen ja mielenkiintoisen tavan toteuttaa itseään liikun-

nan välityksellä. Olen jo pitkään pohtinut, millä tavalla voisin tehdä sen. Olen huo-

mannut, että päiväkodissa liikutaan paljon ja monipuolisesti, mutta se on kuitenkin 

enemmän ulkoliikuntaa. Päiväkodissa on kuitenkin tavallisesti myös suuri sali, jossa 

voidaan järjestää sisäliikuntatuokioita. 

 

Työni tarkoituksena oli suunnitella ja järjestää lapsille toimintaa, joka tarjoaa heille 

mahdollisuuden osallistua luovan liikunnan tuokioiden suunniteluun ja toteuttami-

seen. Sillä tavoin halusin tukea päiväkodissa olevia lapsia heidän sisäliikunnassaan 

kehittämällä päiväkodille uusia liikuntatuokioita. Opinnäytetyössä suunnittelin ja to-

teutin päiväkodille lapsia innostavaa liikuntakasvatusta, jonka myötä myös päiväko-

din henkilökunta saisi uusia ideoita toimintaansa. Liikuntakasvatuksen lisäksi toimin-

tani tarkoituksena oli musiikin ja liikunnan keinoin tukea lasten osallisuutta ja itseil-

maisua toiminnallisten tuokioiden aikana. Sekä musiikki että liikunta ovat elämääm-

me rikastuttavia tekijöitä. On hyvin tärkeää, että lapsille tarjotaan mahdollisuus nii-

den positiivisen kokemiseen jo varhaisesta iästä lähtien. Tavoitteena oli myös se, 

että opinnäytetyöstäni olisi konkreettista hyötyä päiväkodille.  
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Opinnäytetyöni käsittelee siis lasten osallisuuden ja itseilmaisun vahvistamista luo-

van liikunnan avulla. Lisäksi opinnäytetyö sisältää luovan liikunnan tuokioita. Työni 

keskeisimpiä käsitteitä ovat lasten leikki ja liikunta, leikki ja liikunta ryhmässä sekä 

luovat menetelmät liikunnallisessa kasvatuksessa.  

 

Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö eli produktio. Se koostuu materiaalipa-

ketista ja kirjallisesta raportista. Tavoitteenani oli koota päiväkodille tieto- ja materi-

aalipaketti, joka antaa tietoja luovasta liikunnasta ja innostaa päiväkodin henkilökun-

taa järjestämään luovaa toimintaa.  

 

Opinnäytetyöni alussa esittelen teoriaosuuden. Lisäksi esittelen yhteistyötahoni. 

Tämän jälkeen siirryn toiminnan suunniteluun. Viimeisenä kokonaisuutena keskityn 

liikuntatuokioiden toteuttamiseen ja arviointiin. Työn lopussa arvioin työni sekä poh-

din omaa ammatillista kasvuani. 
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2 LEIKKI JA LIIKUNTA VARHAISKASVATUKSESSA  

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään, että varhaiskasvatus on 

pienten lasten elämänpiireissä tapahtuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista vuoro-

vaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä ase-

massa. Lapset oppivat leikkiessään ja vertaisryhmä vaikuttaa merkittävästi leikin 

kulkuun. Kaikki leikissä näkyvä on lapsille merkityksellistä, sillä he käyttävät leikkin-

sä aineksina kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. Varhaiskasvatus-

suunnitelmassa todetaan, että leikki on välttämätöntä lapsen kokonaisvaltaiselle 

kehitykselle ja se luo pohjan elinikäiselle oppimiselle. Sen kautta lapsi tutustuu myös 

ympäröivään maailmaan sekä omaan itseensä. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2005, 11, 20–21.) 

 

 

2.1 Leikki, lapsen ominainen tapa toimia 

 

Leikki on lapselle luonnollinen tapa toimia. Leikkiessään lapsi oppii, tutkii, etsii, ko-

keilee ja tarkastelee eri asioita ja lähiympäristöään. Leikin avulla lapsi harjoittaa tie-

dollisia, motorisia, sosiaalisia ja emotionaalisia valmiuksiaan. Leikki on toimintaa 

kuvitteellisessa tilanteessa, mutta siinä sattuvat tapahtumat ovat lapselle todellisia. 

Leikin vuorovaikutuksellisuus vaikuttaa ystävyyssuhteiden syntyyn ja leikkiessään 

lapsi tarvitsee puhetta omien aikomustensa välittämiseksi toisille. Sen vuoksi leikki 

tukee myös puheen kehittymistä. Leikki on myös merkityksellistä aikuiselle, sillä 

leikkiä seuratessaan aikuinen saa tietoa leikkivien lasten kehityksen tasosta sekä 

lasten yhteistyötaidoista. Leikkikäyttäytymisestä voidaan tunnistaa myös lapsen tar-

peita, voimavaroja ja kognitiivista tyyliä, miten hän lähestyy uusia tilanteita ja hyötyy 

oppimisen edistämiseen tarkoitetuista malleista. (Hintikka, Helenius & Vähänen 

2004, 34–42; Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 62–

64.)  

 

Aikuisen läsnäolo luo leikille turvalliset puitteet. Tukemalla ja tarvittaessa ohjaamalla 

leikkijöitä aikuinen voi monipuolistaa leikkiä. Aikuisen osallistumisen on havaittu 
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myös kannustavan lapsia pitkäjänteisempään leikkiin. Samalla hän pystyy rohkai-

semaan arkoja ja vetäytyviä lapsia osallistumaan. (Hintikka, Helenius & Vähänen 

2004, 43.)  

 

Lapsi harjoittelee leikkiessään motorisia, tiedollisia, emotionaalisia ja sosiaalisia 

valmiuksia. Tämän lisäksi lapselle leikki on luonnollinen tapa toimia ja oppia. Leikin 

maailman pitäisi tukeutua lapsen kehitykseen. Lapsen kasvussa ja kehityksessä on 

aliarvioitu mielikuvituksen kehitystä, mutta kuitenkin se on perusprosessi, joka aut-

taa muiden taitojen oppimista. (Kähkönen, Lindholm & Tahvanainen 2006, 8.) Tä-

män lisäksi leikissä lapsi rakentaa itseään ja omaa elämäänsä. Erilaisten roolien 

avulla lapsi pystyy kokeilemaan erilaisia tunteita ja tutkii samalla, kuka hän on tai 

mitä hän osaa. Leikkiessä lapsen identiteetti ja tunne-elämä kehittyvät. (Hintikka, 

Helenius & Vähänen 2004, 25.)  

 

Hiekan, Hujalan & Turjan (2009, 24) mukaan leikki on tärkein oppimisen strategia 

varhaislapsuuden kehittymisessä. Leikki on silta lapsen kokemusten ulkoisesta tie-

dostamisesta sisäiseen ymmärtämiseen. Leikkiessään lapsi toimii lähikehityksen 

vyöhykkeellä ja ilmentää asioita, joita hän ei vielä ymmärrä. Lähikehityksen vyöhyke 

kuvaa niitä toimintoja, jotka ovat kehittymäisillään ja joihin lapsi yltää pätevän sosi-

aalisen ohjauksen ja tuen avulla. Lapsen oppimista edistävät niin vertaisryhmä kuin 

aikuisten tuki. (Hintikka, Helenius & Vähänen 2004, 44–45.)  

 

 

2.2 Liikunnallinen kasvatus päivähoidossa 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön antama suositus alle kouluikäisten lasten liikunnasta 

on liikkua joka päivä vähintään kaksi tuntia. Tämä tarkoittaa, että varhaiskasvatta-

jien tulee suunnitella ja järjestää sekä tavoitteellista että monipuolista liikuntakasva-

tusta päivittäin. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 11). Liikuntakasva-

tus on Zimmerin (2001, 111) mukaan ohjattua, säännöllistä ja ennakkoon suunnitel-

tua, ”jumppatunti”-muotoista, jossa on tilaa myös lasten omille ideoille ja mielenkiin-

non kohteille.  
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Päiväkodeissa liikuntakasvatus toteutuu sekä ohjattuna liikuntatuokiossa, että lasten 

arkiliikunnassa eli lasten erilaisissa omaehtoisissa arjentoiminnoissa. Spontaania 

liikuntakasvatusta voi tapahtua päiväkodeissa sekä ulkona että sisätiloissa. Myös 

järjestettäessä valmiiksi suunniteltua liikuntaa, ohjaajan tulee olla valmis myös jous-

tamaan suunnitelmistaan lapsiryhmän tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Tämä 

tarkoittaa, että tarvittaessa ohjaajan täytyy olla valmis luopumaan omista suunnitel-

mistaan. 

 

Useimmiten lapsi viettää päiväkodissa suurimman osan päivästä. Päiväkodissa lap-

silla on mahdollisuus saada kontakteja ikätovereihin sekä uuden kokemiseen. Kos-

ka päiväkoti täydentää kotikasvatusta ja toimii lasten varhaiskasvatusympäristönä 

on tärkeää, että lasten ympäristö olisi rakennettu liikuntaan houkuttelevaksi ja erilai-

set liikuntavälineet olisivat lasten saatavilla ja käytettävissä. (Varhaiskasvatuksen 

liikunnan suositukset 2005, 10–13.) 

 

Liikunnallisen kasvatuksen keskeisenä tavoitteena on luoda lapselle liikkumisen 

avulla valmiudet oppia tuntemaan ja hahmottamaan omaa itseään, muita ihmisiä ja 

oman ympäristön tilaa. Liikunnallisen kasvatuksen tehtävänä on tarjota lapselle hä-

nelle sopivia liikunta- ja leikkimahdollisuuksia. Samalla lasten motorisia taitoja on 

hyvä kehittää ja tukea lasta luottamaan hänen omiin liikunnallisiin ja motorisiin ky-

kyihinsä. Kasvattajan olisi hyvä auttaa lasta sekä säilyttämään liikunnan ja liikkumi-

sen ilo että tukemaan lapsen luonnollista uteliaisuutta tutustua uusiin asioihin. 

 

Päiväkodin liikunnallisen kasvatuksen tulee olla lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoit-

teellista. Liikuntakasvatuksen täytyy myös vastata lasten liikkumistarpeeseen ja 

mahdollistaa lasten energian purkua erilaisen liikkumisen muodossa. (Zimmer 2001, 

121–122.) Liikunnan tulisi olla myös lapsia kiinnostavaa ja liikkumiseen motivoivaa.  

Samalla liikunnassa täytyy huomioida myös turvallisuus ja onnistumisen kokemuk-

set.   

 

Päiväkodissa voidaan myös harjoitella erilaisia urheilulajeja muun muassa uintia, 

hiihtoa tai luistelua. On kuitenkin muistettava, että toiminta tapahtuu leikin muodos-
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sa, sen ei tarvitse sisältää urheilulajien tekniikan opettelua, koska se ei kuulu lasten 

varhaisvuosien liikuntaan. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 52–53.) 

 

 

2.3 Liikunnan merkitys lapsen kehitykselle  

 

Liikunta vaikuttaa lapsen kehitykseen kokonaisvaltaisesti ja lapsen eri kehitysalueet 

ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään (Autio & Kaski 2005, 10). Kokonais-

valtaisella kehittymisellä tarkoitetaan lapsen fyysistä kasvua ja kehitystä sekä moto-

risten, kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. 

 

Liikkuminen on välttämätöntä lapsen normaalin fyysisen kehityksen kannalta. Liik-

kuminen on myös lapselle uusien asioiden ja taitojen oppimisen edellytys. Lapsen 

motorinen kehitys etenee kokonaisvaltaisista liikkeistä eriytyneisiin liikkeisiin. Lapsi 

hallitsee ensin karkeamotorisia liikkeitä ja vasta sen jälkeen hienomotorisia liikkeitä. 

Karkeamotoriikka käsittää suurten lihasten toiminnan eli muun muassa kävelyn tai 

juoksun. Hienomotoriikka puolestaan tarkoittaa kädentaitojen oppimista. (Ojanen; 

Ritmala; Silvén, Vihunen & Vilén 2013, 123, 128.) 

 

Kognitiivisella eli tiedollisella kehityksellä tarkoitetaan ajattelutoimintaa, joka sisältää 

havaitsemisen, muistin, ajattelun, kielen ja oppimisen. Kognitiivinen kehitys tarkoit-

taa ihmisen tiedon käsittelyä ja sen kehitystä. (Ojanen; Ritmala; Silvén, Vihunen & 

Vilén 2013, 134.) 

 

Kognitiivinen kehitys tapahtuu vaiheittain siten, että seuraavaan vaiheeseen siirty-

minen vaatii edellisen vaiheen sisäistämistä. (Numminen 1997, 64). Lapsi oppii ko-

keilemalla, testaamalla, tutkimalla eli oppiminen tapahtuu ensisijaisesti aistitoiminto-

jen ja motoristen toimintojen välityksellä. Toimimalla lapsi rakentaa itselleen asioista 

mielikuvia eli skeemoja. Kun lapsi käyttää toiminnassaan kaikkia aisteja, hänelle jää 

hyvin vahvoja muistijälkiä. Tämä helpottaa asioiden muistamista myöhemmin myös 

eri asiayhteydessä ja tilanteessa. (Asanti & Sääkslahti 2010, 87.) 
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Liikkumalla voidaan edistää lasten kognitiivista kehitystä. Liikunnan avulla lapsi oppii 

käsityksiä, jotka liittyvät voimaan, tilaan, määrään, laatuun, aikaan ja syy-

seuraussuhteeseen. Samalla lapsi oppii motoriset perustaidot ja oppii tuntemaan 

oman kehonsa ja ymmärtämään, mitä hän pystyy sen avulla tekemään. Lisäksi lapsi 

oppii, miten ja missä hän pystyy liikkumaan. (Luukkonen & Sääkslahti 2004, 7.)  

 

Mitä paremmin lapsi tunnistaa oman kehonsa eri osia, sitä paremmin hän oppii hal-

litsemaan kehonsa liikkeitä. Näin lapsi alkaa rakentaa omaa kehonkaaviotaan ja 

minäänsä. Kehonkaavion kehittyminen auttaa lasta hahmottamaan ympäristöään 

tilan ja ajan suhteen. (Numminen 1999,12–13, 76; Karvonen 2000, 21.) 

 

Sosiaalisen kehityksen kannalta tärkein vaihe lapselle on 3–6 vuoden ikä. Tässä 

ikäkaudessa luodaan pohja sosiaalisten taitojen ja käyttäytymismuotojen omaksu-

miselle, jotka huomattavasti vaikuttavat siihen, miten lapsi kasvaa sosiaalisessa 

ympäristössä. Vuorovaikutuksessa yhdessä muiden kanssa lapsi oppii, kuinka hä-

nen käytöksensä vaikuttaa muihin. Oppiessaan lapsi tarvitsee myös palautetta ai-

kuiselta ja kaverilta omasta käytöksestään. Palaute auttaa lasta ymmärtämään 

muun muassa, kuinka tulisi toimia muiden kanssa, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei 

ole. (Autio 2007, 34; Zimmer 2001, 26) 

 

Liikunnalliset tuokiot tarjoavat lapselle mahdollisuuden harjoitella erilaisia sosiaalisia 

taittoja esimerkiksi toisen ihmisen huomioon ottamista, konfliktien ratkaisemista, eri 

rooleissa toimimista ja pelisääntöjen sopimista ja niiden hyväksymistä. (Zimmer 

2001, 26.) 

 

Vaikka viisivuotias lapsi tietää jo hyvin, miten hänen pitäisi toimia, silti hän ei aina 

pysty toimimaan pelisääntöjen mukaan. Myös omien tunneimpulssien ja pelkojen 

hallitseminen viisivuotiaalle voi olla vielä vaikeaa. (Ojanen ym. 2013, 167.) Liikun-

nalliset leikit ovat hyviä vuorovaikutustilanteita, joissa lapselta oletetaan yhteistyötä 

leikkikavereiden kanssa, koska useimmissa liikunnallisissa leikeissä on voittaja ja 

häviäjä. 
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Osallistumalla leikkiin lapsi vähitellen ja luontevasti opettelee tunteiden hallintaa, 

kuten omien häviöidensä sietämistä tai voittamisten iloitsemista (Pönkkö & Sääks-

lahti 2011, 146; Zimmer 2001, 28). 
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3 LEIKKI JA LIIKUNTA RYHMÄSSÄ 

 

Lapsi voi leikkiä ja liikkua myös ryhmässä. Ryhmätoiminta on tarpeellista ja toimiva 

toimintamuoto päiväkodin arjessa. Mitä pienemmissä ryhmässä lapsi on, sen turval-

lisempaa ja helpompaa hänen on hallita omaa toimintaansa. Lapsella on pienessä 

ryhmässä parempi mahdollisuus oppia tunnistamaan tekojensa seuraukset ja vaiku-

tukset toisiin ihmisiin. Lapsi tulee pienryhmässä yksilönä näkyväksi ja hän voi olla 

oma itsensä. Pienessä ryhmässä aikuisen on myös helpompaa havainnoida lapsen 

toimintaa. (Mikkola & Nivalainen 2009, 31–33.) 

 

Päiväkodissa ryhmätoiminnan yksiä tärkeimpiä kriteereitä ovat lämmin vuorovaiku-

tus, lapsen arvostaminen yksilönä, myönteisen tuen antaminen ja herkkyys lapsen 

reaktioille. Vuorovaikutuksen avulla kasvattaja tutustuu lapseen ja pystyy löytämään 

tien lapsen maailmaan ja näin ymmärtämään häntä paremmin. (Kalliala 2008, 30.) 

Samalla lapsen itsetunto vahvistuu ja hän voi turvallisissa olosuhteissa harjoitella 

itseilmaisua. Tällä tavalla kasvattajat pyrkivät järjestämään lapselle häntä parhaiten 

tukeva oppimisympäristön ja antamaan lapselle hyvän pohjan myönteiseen kehityk-

seen. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 165–166.) 

 

 

3.1 Vuorovaikutus 

 

Jo pienet lapset oppivat yhdessä perheensä ja päiväkodin kanssa vuorovaikutustai-

toja. Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat sellaiset perustaidot kuten aloitteiden tekemi-

nen ja niihin vastaaminen, kuunteleminen, puheenvuorojen vaihtaminen ja kuunteli-

jan huomioon ottaminen. Vaativampiin vuorovaikutustaitoihin taas kuuluu toisen 

henkilön roolin ja tilanteen havaitseminen, oman toiminnan ja tavoitteen tiedostami-

nen, palautteen antaminen puhujalle ja vastavuoroisuuden ilmaiseminen kommuni-

koinnissa. (Koppinen, Lyytinen & Rasku-Puttonen 1989, 75, 79–80.) 

 

Vuorovaikutukseen katsotaan kuuluvaksi kaikki sanallinen ja sanaton viestintä. Sa-

nallinen viestintä sisältää puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kielen ymmärtämisen. 

(Vilén 2008, 20.) Kauppilan (2005, 33–34) mukaan sanattoman viestinnän taas kuu-
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luvat esimerkiksi ilmeet, eleet, kosketus sekä kehon ja liikkumisen välittämät viestit, 

niin sanottu kehon kieli. 

 

Yksi tapa parempaan vuorovaikutukseen lapsen ja aikuisen välillä on pienryhmätoi-

minta. Alle kouluikäisen lapsen taidot toimia yhdessä toisten lasten ja aikuisten 

kanssa ovat vielä riittämättömät, joten huolimatta vuorovaikutuksen tuottamasta ilos-

ta, se on lapselle aina myös kuluttavaa. Pienessä ryhmässä lapsen on turvallista 

toimia omana itsenään ja hän pystyy hallitsemaan omaa toimintaansa paremmin. 

Lisäksi aikuinen voi pienryhmässä huomioida jokaista lasta yksilöllisemmin sekä 

antaa tukea niihin asioihin, joissa lapsi sitä tarvitsee. Lapsi saa myös kokemuksen 

siitä, että hänet kohdataan aidosti. Pienryhmä mahdollistaa paremman vuorovaiku-

tuksen aikuisten ja lasten sekä lapsiryhmän jäsenten välillä. Aikuisen ja lapsen väli-

sen vuorovaikutuksen avulla lapsi saa psyykeään kannattelevaa vuorovaikutusta 

silloin kun tarvitsee. (Mikkola & Nivalainen 2009, 19 - 20, 31 - 33.) 

 

 

3.2 Osallisuus 

 

Lasten osallisuus tarkoittaa lapsen vaikutusvaltaa oman elämän kulkuun.(Pykkimies 

2009, 13). Lasten elämä voidaan verrata palapeliin, joka muodostuu muun muassa 

lapsen omasta perheestä, kavereista tai päivähoidosta. Lapsi on jokaisessa palassa 

jollain tavalla osallisena ja hän voi vaikuttaa enemmän tai vähemmän omaan toimin-

taan sekä sitä kautta myös muiden toimintaan.  

 

Pieni lapsi tarvitse konkreettisia kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja osallisuudes-

taan juuri hänelle tarkoitetuista läheisistä asioista. Kodin lisäksi päiväkoti on lapselle 

sellainen lähiympäristö, jossa hän voi saada näitä kokemuksia. (Turja 2011, 47.) 

Käytännössä se tarkoittaa muun muassa, että päiväkodin arjessa lapsi on toimija, ja 

päiväkotiarki on rakennettu lapsen näkökulmasta. Samalla hän saa suunnitella ja 

toimia itselleen luonnollisella tavalla. (Stenvall, Seppälä 2008, 11.) Vaikka lapset 

ideoivat ja toteutuvat toimintaa, on muistettava kasvattajan koko ajan olevan vas-

tuussa siitä, miten asiat sujuvat. (Kinos, 2001, 34). 
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Parhaimmassa tapauksessa olisi pyrkimys luoda päiväkotiin sellainen toimintakuru-

tuuri, joka olisi yhteisöllistä vertaiskulttuuria. Silloin osallisuus ryhmätoimintaan kes-

kittyisi vuorovaikutukseen, jossa kasvattajat ja lapset olisivat tasa-arvoisia. Lasten 

näkökulmasta on erittäin tärkeää, että häntä kuullaan ja hänen vaikutusmahdolli-

suuksiaan tuetaan. Lapsi tuntisi kuulevansa yhteisöön, jossa hän voi osallistua 

omien halujensa ja kykyjensä mukaan. Arjessa se mahdollistaa lapsille olla joskus 

aktiivisesti osallistumatta toimintaan, keskusteluun tai leikkiin. (Stenvall & Seppälä 

2008, 38.) 

 

 

3.3 Itseilmaisu 

 

Käsite itseilmaisu tarkoittaa lasten kykyä ilmaista itseään muun muassa sanallisesti, 

kuvallisesti, musiikin ja liikunnallisen toiminnan kautta. Laajasti sanotaan, että it-

seilmaisua on se, mitä lapsi luo itse. Toteuttamisen avoimuus ja aitous itseään ja 

toisia kohtaan on myös tärkeää lasten kanssa. Spontaanius on eräänlainen valmiu-

den tila, jonka avulla on mahdollista toimia joustavasti. Severikankaan (2000) mu-

kaan jokaisella meillä on oma käsitys luovasta itseilmaisusta. Luovuus ja itsensä 

ilmaiseminen on mahdollista, kun ihminen on avoin, kiinnostunut asioista ja pyrkii 

toteuttamaan tavoitteensa. Pahimmat esteet tämän toteutumiselle ovat pakottami-

nen, epäonnistumisen ja arvostelun pelko sekä luottamuksen puute. Jos pelkää ot-

taa riskejä, näkee vain esteitä. (Severikangas 2000, 7–8.) 

 

Ilmaisukasvatuksessa pyritään vahvistamaan ja rakentamaan luovaa elämänasen-

netta. Sen tavoitteena on auttaa lasta ilmaisemaan itseään eri keinoin. Vuorovaiku-

tuksessa lapsen kanssa tavoitteena ja tarkoituksena on edistää hänen kehitystään 

ja kasvuaan. Lapsen ilmaisuhalun, rohkeuden ja monipuolisten taitojen esille tuomi-

nen ja kehittäminen sekä niiden ohjaaminen on tärkeintä ilmaisukasvatuksessa. 

Lasta ohjataan ilmaisemaan itseään tunteen tasolla sekä myös häntä autetaan valit-

semaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivat välineet. Ohjaajan tehtävä on määrätie-

toisesti ohjata ja syventää lasten kokemuksia. Lapsi oppii ja hahmottaa maailmaa 

juuri kokemusten kautta. Todellista kokemista on se, minkä pää on ymmärtänyt, sy-

dän on tuntenut ja kädet ovat tehneet. (Liukko 1998, 9.)  
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Luovuuden mahdollistamiseksi tulee ohjaajan varata riittävästi aikaa lasten työsken-

telylle. Lasten omia ideoita tulee arvostaa ja ohjaajan tulee osoittaa, että on kiinnos-

tunut heidän tekemisistään. Ohjaajan on tärkeää auttaa lasta ideoinnissa, jos tämä 

ei pääse itse alkuun ja olla muutenkin aktiivisesti mukana toiminnassa. On tärkeää 

antaa palautetta lasten töistä esimerkiksi värien käytöstä, yksityiskohdista, muodois-

ta ja niin edelleen. Ohjaajan tulee myös auttaa lapsia antamaan toisilleen palautetta. 

(Laine 2005, 311.) Luovuudessa on tärkeää lasten sisäisen motivaation tukeminen 

ja aikuisen tulee osoittaa, että jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on. Autta-

malla ja kannustamalla ohjaajan tulee tarjota lapselle onnistumisen elämyksiä. Roh-

kaisemalla lapsia esittämään mielipiteitään ja ajatuksiaan autetaan lasta löytämään 

erilaisia tapoja tehdä asioita. (Uusikylä 2012, 21.) 

 

 

3.4 Turvallinen ilmapiiri 

 

Tunne turvallisuudesta on lapsen mielenterveyden ja itsetunnon perusta. Lapsen 

turvallisuuden tunne voi syntyä monesta asiasta: aikuisen läsnäolosta, vuorovaiku-

tuksesta sekä hoidosta ja huolenpidosta. Eli toisin sanoen lapsella on tietoisuus sii-

tä, että hänen niin fyysisiin, psyykkisiin kuin sosiaalisiinkin tarpeisiinsa vastataan ja 

hänestä välitetään. Jokaisella lapsella on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuk-

si kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. (Kanninen & Sigfrids 2012, 20–22.)  

 

Ryhmätoiminnan aikana ryhmässä tulee vallita turvallinen ilmapiiri. Tämän kautta 

lapsille syntyy tunne, että jokainen on tärkeä ja kaikkien osallistumista tarvitaan. 

Ryhmässä tulee olla selkeät pelisäännöt, sillä jokainen vaikuttaa ryhmän toimintaan. 

Ryhmässä täytyy olla tilaa jokaisen mielipiteelle ja muita tulee kuunnella. Neuvotte-

lut ja keskustelut tehdään yhdessä. Osallisuuden toteuttamisen kannalta tärkeää 

onkin juuri keskustelu. Aikuinen tulee ohjata lapsia keskustelemaan toistensa sekä 

aikuisten kanssa ja tuomaan keskusteluissa ilmi omia mielipiteitään ja toiveitaan. 

(Piiroinen 2007, 10–11.) 
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4 LUOVAT MENETELMÄT LASTEN LIIKUNNASSA  

 

 

4.1 Musiikki  

 

Musiikki on yksi toiminnallisista menetelmistä, jota voi käyttää lasten kanssa. Musi-

kaalinen oppimisympäristö tarjoaa lapselle musiikillisia elämyksiä sekä uusia onnis-

tumisen ja oppimisen kokemuksia. Lapselle musiikki on leikin ja mielikuvituksen tila, 

joka ravitsee erilaisia tunnekokemuksia ja ajatteluprosesseja. Samalla musiikki 

mahdollistaa lapselle yksilöllisen tavan osallistua ryhmän eri toimintoihin. (Ruokonen 

2009, 22, 28.) 

 

Musiikin käyttö liikuntatuokiossa on merkittävää. Se voi joko aktivoida tai rauhoittaa 

lapsia. Musiikki vaikuttaa ajatteluumme, tunteisiimme, muistiimme ja fysiikkaamme. 

Keho aistii musiikin tunto- ja kuuloaistin kautta. (Kivelä-Taskinen 2008, 51.) Musiikil-

la voidaan luoda lapselle turvallisuutta ja läheisyyttä, samalla musiikki toimii ilon läh-

teenä, mielihyvän tuottajana sekä lohduttajana (Ruokonen 2001,135). Musiikin avul-

la voi kehittää lapsen kykyä toimia ryhmässä sekä vahvistaa lapsen käsitystä omas-

ta itsestään (Häkkä & Kuokkanen & Virolainen, 2014, 227.) 

 

Liikuntatuokiossa on tärkeää toistuvat aloituksen innoittava ja lopussa rauhoittava 

musiikki. Tutulla rakenteella luodaan turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Vauhdikas 

ja miellyttävä musiikki on hyvä aloitus tuokiolle. Musiikki kutsuu lasta liikkumaan se-

kä rohkaisee ja auttaa purkamaan energiaa. Tuokion aikana voi ylläpitää lasten in-

nostusta ja mm. luovaa itseilmaisua nimenomaan musiikin avulla. Lopun rauhoittava 

ja toistuva musiikki, joka intensiivisen tuokion jälkeen auttaa lasta sekä rauhoittu-

maan, toimii hänelle merkkinä tuokion loppumisesta. (Kivelä-Taskinen 2008, 61.) 

 

 

4.2 Liikunta  

 

Luovassa liikunnassa pääpaino on lasten osallisuudella, mielekkyydellä ja sosiaali-

suudella. On tärkeää, että jokainen lapsi voi osallistua omilla ehdoillaan ja kyvyil-
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lään. Ohjaajan tulee tarttua lapsen omaan liikkeeseen ja leikkiin ylläpitämällä yhteis-

tä toiminnan iloa ja samalla järjestää lapselle turvallinen liikuntaympäristö, ennalta-

ehkäisemällä mahdollisia vaaratilanteita. (Antilla, 2009, 17). Mielekkäiden ja asteit-

tain vaikeutuvien haasteiden tarjoama oppimisympäristö olisi hyvä luoda järjestä-

mällä turvallinen liikuntaympäristö. (Autio & Kaski 2005, 65–66.)     

 

Liikuntaleikit ovat ympäristön järjestämisen ohella yksi parhaimmista keinoista to-

teuttaa lasten liikuntakasvatusta. Liikuntaleikkien tavoitteena on vahvistaa lapsen 

itsetuntoa ja syventää luottamusta toisiin ihmisiin sekä auttaa lasta integroitumaan 

ja löytämään oma paikkansa ryhmässä. Ryhmässä lapsella on mahdollisuus harjoi-

tella turvallisessa ilmapiirissä muiden huomioon ottamista, yhteisten sääntöjen nou-

dattamista sekä rehellistä toimimista. Samalla lapselle pyritään antamaan erilaisia 

haasteita sekä myönteisiä kokemuksia onnistumisesta. Yhdessä tekeminen, tuntei-

den kokeminen ja aidon ilon saavuttaminen leikeissä ovat tärkeitä tavoitteita vuoro-

vaikutusleikissä. (Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2006, 

511–513.) 

 

 

4.3 Satuliikunta 

 

Satuliikunta voi toteuttaa monin eri tavoin. Yksi tavoista voi olla ohjaajan lapsille 

näyttämä liike, jota he matkivat omien taitojensa mukaan. Tässä tavassa lapselle voi 

olla haasteellista sadun kuunteleminen ja ohjaajan seuraaminen yhtä aikaa. Satulii-

kuntaa voi olla myös seikkailuliikunta, jossa tarina toteutuu liikuntatehtävien kautta. 

Toteutus voi olla vuorovaikutuslähtöinen, jotta lapsilla olisi mahdollisuus liikkua mo-

nipuolisesti ja -tasoisesti. Lasten kanssa voidaan myös harjoittaa liikuntatehtäviä 

uusien annettujen kielellisten käsiteiden avulla. (Pulli 2001, 64.) 

 

Satuliikunnassa lapsi tutustuu erilaisiin satuihin ja tarinoihin käyttämällä työvälinee-

nä oma kehonsa. Tämän kautta hän oppii oman kehonsa mahdollisuudet. Sillä ta-

voin lapsi voi myös oppia kieltä ja samalla harjoitella itseilmaisua. Satuliikuntaan 

myös voi sisällyttää mm. lauluja, mielikuvitusharjoituksia sekä roolileikkejä, jotka 
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ovat mieluisia lapsille. Nämä kaikki edellä mainitut yhdistettynä sekä sekoitettuna 

liikkeiden kanssa luovat monipuolisen kokonaisuuden. (Pulli 2001, 63) 
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5 OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

 

5.1 Yhteistyökumppani 

 
Opinnäytetyöni yhteistyökumppani on yksityinen päiväkoti, joka tarjoaa lapsille 42 

hoitopaikkaa. Päiväkoti avasi ovensa yli 50 vuotta sitten. Päiväkodissa pyritään 

luomaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.  

 

Päiväkodin toimintamuotona on pienryhmätoiminta. Päiväkodissa on neljä pienryh-

mää, jotka on muodostettu iän mukaan. Toimiminen pienryhmissä antaa aikuisille 

parhaat mahdollisuudet tukea jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Aikui-

set pyrkivät luomaan lapsille turvallisen oppimisympäristön, jossa jokaisen lapsen 

osaamisen, tuen tarpeen ja kehityksen arvioiminen on otettu huomioon. Myös pien-

ryhmätoiminta takaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden onnistua omien taitojensa 

mukaan.  

 

Päiväkodissa on monimuotoista ohjattua toimintaa. Myös liikunta kuuluu päiväkodin 

päivittäiseen ohjelmaan. Päiväkodin lähiympäristö tarjoaa mahdollisuuden monipuo-

liseen liikuntaan ja lasten omaehtoiselle energian purkamiselle esim. juoksulle, hyp-

pimiselle, keinumiselle, jalkapallolle, kiipeilemiselle, yhteisille liikuntaleikeille.  

 

Päiväkodissa liikutaan monipuolisesti ja paljon, mutta se on ainoastaan ulkoliikun-

taa. Päiväkodin käytössään on suuri sali, jossa voitaisiin järjestää enemmänkin sisä-

liikuntaa. 

 

Ehdotin päiväkodin johtajalle, että voisin ohjata sisäliikuntatuokioita. Hän tarttui heti 

siihen ajatukseen. Kun kerroin 5-vuotiaiden ryhmän lapsille sisäliikuntatuokioiden 

järjestämisestä, he myös innostuivat siitä. 
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5.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö. Vilkan ja Airaksisen (2003, 9–17) 

mukaan opinnäytetyön tarkoitus on tukea opiskelijan ammatillista kasvua, luoda yh-

teyksiä työelämään sekä syventää opiskelijan ammatillista tietämystä joltakin opis-

keltavan alan osa-alueelta. Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö, 

joka tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan kehittämistä, ohjeis-

tamista, järjestämistä tai järkeistämistä. Toiminnallisella opinnäytetyöllä on siten 

yleensä toimeksiantaja.  

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 16–17) mukaan toiminnallisen opinnäytetyön toteutusta-

pana voi olla kohderyhmän mukaan esimerkiksi kehittämissuunnitelma tai jokin muu 

tuotos tai produkti. Se sisältää toiminnallisen osuuden eli tuotoksen sekä opinnäyte-

työraportin. Opinnäytetyöni koostuu materiaalipaketista ja kirjallisesta raportista. 

Tavoitteenani oli koota päiväkodille sellainen tieto- ja materiaalipaketti, joka antaa 

tietoja luovasta liikunnasta ja innostaa päiväkodin henkilökuntaa järjestämään luo-

vaa toimintaa.  

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen tulee pohjautua ammattiteoriaan, ja opin-

näytetyöraportin tulee sisältää teoreettinen viitekehys. Raportoinnissa tulee myös 

käydä ilmi konkreettisen tuotoksen saavuttamiseksi käytetyt keinot. Toiminnallisen 

opinnäytetyön arvioinnissa arvioidaan produktin suunnittelua, tuottamisprosessia ja 

niiden raportointia sekä mahdollisuuksien mukaan myös produktia oppilaitoksen 

arviointiperusteiden mukaisesti.  (Vilkka & Airaksinen 2003,16–17, 51.)  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä pyritään turvaamaan saadun tiedon laatu käyttä-

mällä valmiita tutkimuskäytäntöjä perustasolla. Laadullisessa tutkimusmenetelmäs-

sä aineiston keräämisen keinoina käytetään teemahaastattelu yksilölle tai ryhmälle. 

Haastatteluaineiston keräämisessä on tärkeää, että aineisto kuvaa riittävän katta-

vasti ongelmaa, jota on lähdetty ratkaisemaan selvityksen avulla. Aineiston määrä ei 

ole tärkeä vaan aineiston laatu. Laadun kriteeri on aineiston monipuolisuus. Analyy-

si toteutetaan teemaittelulla tai tyypittelyllä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57, 64.)  
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5.3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli järjestää 5-vuotiaille lapsille toimintaa, joka tarjosi 

heille mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa luovan liikunnan tuokioita. Tämän li-

säksi tarkoituksena oli tuottaa lapsille myös iloa ja onnistumisen kokemuksia. Päivä-

kodin henkilökunnalle opinnäytetyöni tarjosi uusia sisäliikuntaideoita, jotka voidaan 

käyttää ohjatun liikunnan tuokioina ja samalla kehittää päiväkodin toimintaa.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli:  

 

- rohkaista lapsia vuorovaikutukseen ja ilmaisuun luovan toiminnan kautta 

- luoda turvallinen ilmapiiri  

- innostaa ja rohkaista ohjaajia kokeilemaan uutta ja ottamaan lapset mukaan 

tuokioiden sisällön suunnitteluun 

- valita ja järjestää päiväkodille liikuntavälineitä  

- laatia päiväkodin käyttöön kansio, jossa on koottuna ideoita erilaisista tavois-

ta pitää liikuntatuokioita. 

 

Opinnäytetyöprosessini tavoitteena oli myös tukea ammatillista kasvuani ja kehitys-

täni sekä edistää vuorovaikutustaitojeni kehitystä ohjaajana. Opinnäytetyön aikana 

toteuttamani liikuntatuokiot ovat vain aloitus siihen jatkumoon, johon haluaisin kehit-

tyä koko urani ajan paremmaksi varhaiskasvattajaksi, joka on lapsilähtöinen ja pys-

tyy ottamaan huomioon jokaisen ryhmän lapsen tasa-arvoisesti ja aidosti kohtaa-

malla. 

 

 

5.4 Opinnäytetyön suunnittelu 

 

Teen opinnäytetyöni omassa työpaikassani. Vaikka alusta lähtien sain suunnitella ja 

toteuttaa liikuntatuokioita itsenäisesti, opinnäytetyöni suunnittelun ja toteuttamispro-

sessin aikana keskustelin päiväkodissa työskentelevän lastentarhanopettajan kans-

sa. Keskustelu ja pohtiminen yhdessä lastentarhanopettajan kanssa auttoi minua ja 

rohkaisi luottamaan omiin ideoihin.  
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Suunnitellessani liikuntatuokioita otin huomioon, että ehkä joudun muokkaamaan 

niiden sisällön vielä myöhemmin tai jopa kesken tuokioita. Ennen varsinaisista lii-

kuntatuokioiden alkamista kerroin lapsille, että heille järjestetään jumppahetki, jossa 

pidetään hauskaa yhdessä. Silloin, kun kysyin lapsilta, kuka heistä haluaisi osallis-

tua näihin jumppatuokioihin, jokainen lapsi vastasi, että hän osallistuisi. Samalla 

kuuntelin lasten mielipiteitä ja ideoita tulevista tuokioista. Keskustelun aikana tein 

päätöksen, että ottaisin lapsetkin tuokioiden suunnitteluun. Päätin, että luodaan 

jumppatuokiot yhdessä, jotta lapset pääsevät osallisiksi toiminnan suunnittelusta ja 

toteutuksesta. 

 

 

6. TOIMINNAN TOTEUTUS  

 

Liikuntatuokiot toteutettiin päiväkodissa. Toteutin liikuntahetken toistuvasti viikon 

samana päivänä, samaan aikaan ja samassa paikassa. Tällä tavalla halusin taata 

lapselle mahdollisuuden odottaa ja valmistautua tähän hetkeen. Tuokioiden rakenne 

oli aina melko samanlaista, mikä antoi lapselle turvallisuuden tunnetta ja mahdolli-

suuden ennakoimiseen. Lapsen turvallinen olo kannusti luovaan toimintaan. Tuokiot 

rakentuivat seuraavista osa-alueista: 

1. aloitus 

2. päätoiminta 

3. rentoutus 

4. palautteen antaminen ja seuraavan tuokion suunnittelu 

 

Opinnäytetyöni koostui kahdeksasta toiminnallisesta tuokiosta. Jokainen tuokio kesti 

keskimäärin 30–50 minuuttia. Liikuntatuokiot toteutettiin yhden aikuisen johdolla. 

Tuokioihin osallistui yhdeksän 5-vuotiasta lasta samasta ryhmästä.  
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6.1 Suunnittelu (Ensimmäinen tuokio) 

 

Liikunnallinen tuokio tapahtui isossa salissa päiväkodin yhteydessä. Saavuttuamme 

saliin istuimme aloituspiiriin. Toivotin lapset tervetulleeksi yhteiseen hetkeen. Jutte-

limme hetken lasten kanssa kuulumisista, koska halusin ottaa huomioon jokaisen 

heistä ja luoda meille kaikille hyvän ilmapiirin. Liikuntatuokion alussa minulla ei ollut 

tutustumisleikkejä, koska minä ja lapset tunsimme toisemme. 

 

Muistutin lapsille, että nämä tulevat olemaan meidän yhteiset jumppahetkemme, 

joissa jokainen meistä saa ehdottaa omia leikkejä. Pohdimme yhdessä mahdolli-

suuksia niiden toteuttamiseen. Koska jumppamme oli sisällä, totesimme, ettei kaik-

kia leikkejä voida ottaa käyttöön. Esimerkiksi oikeaa jalkapalloa voidaan pelata ul-

kona. Pelaaminen pehmopallolla oli lasten mielestä tylsää. Sen sijaan voidaan leik-

kiä polttopalloa.   

 

Turvallisen ilmapiirin takaamiseksi kävimme säännöt läpi. Kysyin lapsilta, miten eri 

tilanteissa toimitaan, jotta meillä kaikilla olisi turvallista ja mukavaa jumpata yhdes-

sä. Lapset kertoivat melkein heti, että ei saa törmäillä toisiin, töniä ja etuilla. Ohjaa-

jaa on kuunneltava. Mikäli lasten ehdottomissa säännöissä oli vain kieltoja, ehdotin, 

että voimme kirjoittaa myös, mitä saa tehdä jumppahetkellä. Lapset ehdottivat, että 

voitaisiin liikkua monella tavalla, esimerkiksi juosta, hypätä, tanssia, levätä. Omalta 

puolelta ehdotin, että voimme olla ystävällisiä toisille eli kohtaamme toisia nätisti 

emmekä arvostele esimerkiksi toisten tapaa liikkua.  Muistutin, että huolehdimme 

omasta ja toisten turvallisuudesta. Esimerkiksi, jos joku satuttaa itsensä, hän heti 

kertoo siitä opettajalle. Lopuksi ehdotin myös sitä, että pidämme tunnilla hauskaa. 

Kirjoitimme sääntömme ylös ja jokainen lapsi allekirjoittamalla lupasi sitoutua niihin. 

Pidin tärkeänä, että lapset ovat olleet mukana sääntöjen laatimisessa.   

 

Sen jälkeen tutustuimme tuomiini liikuntavälineisiin. Halusin, että toiminta tapahtuisi 

lasten ehdoilla ja heidän luovuuteensa luottaen. Sen vuoksi kyselin lapsilta, mitä he 

haluaisivat tehdä. 
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Aluksi lapsilta ei tullut ehdotuksia. Sen vuoksi otin käyttöön jo valmiiksi suunnitel-

mani leikin. Liikunnallinen toiminta loppui rentoutumiseen ja rauhoittumiseen rauhal-

lisen musiikin avulla. Lapset muodostivat parit. Jokainen pari sai hierontapallon. Pa-

rit saivat valita oman paikkansa ja toinen parista makasi vatsallaan ja toinen hieroi, 

hiljaa ja rauhallisesti nystyräpalolla jalat, selän ja käsivarret. Taustalla soi rauhoitta-

vaa musiikkia.  

 

Päätimme koko tuokion loppupiiriin. Juttelin lasten kanssa heidän tuntemuksistaan, 

mikä oli heidän mielestään mukavaa ja mistä he pitivät eniten. Vastaamalla lapset 

saivat käyttää sanallista ilmaisua tai kuvatauluja, jossa kuvattiin mukavaa hy-

mynaamalla, ”en osaa sanoa” neutraalilla naamalla ja ”tylsää” suupielet alaspäin -

kuvilla.  

 

Kyselin lapsilta ehdotuksia seuraavaksi kerraksi. Lapsilla oli jo valmiina muutamia 

ehdotuksia. Aika monet heistä haluisivat musiikkileikkiä. Päätimme seuraavalle lii-

kuntatuokiolle ottaa käyttöön jo lapsille tuttuja musiikkileikkejä.  

 

 

6.2 Musiikkileikki (Toinen tuokio) 

 

Toiseen tuokioon osallistui yhdeksän lasta.  Tuokion teemana oli musiikkileikki. 

Varmuuden vuoksi toin liikuntatilaan muutamia välineitä, kuten vanteita, erimuotoisia 

lattia-alustoja, palloja, huiveja. Aloitimme jumppamme piirissä. Lapset halusivat heti 

leikkiä. Kysyin heiltä, muistivatko he säännöt. Melkein kaikki lapset vastasivat, että 

he muistivat sääntöjä. He muistivat myös, että liikuntatuokion teemana tuli musiikki-

leikki. 

 
Alussa lapset saivat purkaa energiaa liikkumalla vapaasti musiikin tahdissa. Sen 

jälkeen kun musiikki loppui, he tulivat piiriin. Kyselin lasten ehdotuksia tuokion jat-

kamista varten. Muutamat heistä halusivat leikkiä musiikkileikkiä, jossa liikutaan va-

paasti musiikin tahdissa. Tämä hetki oli todella mukava, koska lapset luovat erilaisia 

liikkumistapoja. Jotkut heistä olivat robotteja, toiset esittivät rokkia ja juoksivat. Muu-

tamat lapset matkivat eläinten liikkeitä (sammakko, jänis, tiikeri). 
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Meillä oli erivärisiä huiveja ja seuraavaksi tuli huivitanssi.  Joillekuille lapsille tämä 

valinta aiheutti vähän haasteita, koska heidän oli vaikea valita itselle sopiva väri. 

Kun kukin oli valinnut oman huivinsa, saatiin tanssia. Kaikki lapset eivät halunneet 

tanssia, jotkut halusivat pelkästään juosta.  

 

Positiivisena yllätyksenä minulle oli se, että leikin lopussa lapset varsin rauhallisesti 

luopuivat huiveista ja hakivat itselle vanteita. Vanteista tuli pesät. Lintuleikki oli lap-

sille ennalta tuttu ja se toi heille iloa ja nautintoa. Kaikki lapset osallistuivat leikkeihin 

innokkaasti. Alussa tämä osallistuminen oli niin innokasta, että muutaman kerran 

minun oli pakko muistuttaa heille säännöistämme. Tuli törmäyksiä, tönimistä ja ikä-

viä tilanteita. Muistutuksen jälkeen lapset leikkivät iloisesti.  

 

Liikunnallinen toiminta loppui rentoutumiseen ja rauhoittumiseen rauhallisen musii-

kin avulla. Seuraavaksi siirryimme piiriin. Siirryttäessä piiriin otin puheeksi lasten 

käytöksen, halusin pohtia heidän kanssaan, mitä voidaan tehdä, jotta leikkimme su-

juisi alusta lähtien turvallisesti ja hyvin.  

 

Monet lapset ryhmästäni harrastavat jalkapalloa. He ehdottivat, että otetaan käyt-

töön jalkapallossa käytetyt kortit: punainen, keltainen ja vihreä. Vihreä kortti, jos 

kaikki sujuu hyvin ja on pitänyt kiinni sopimuksista. Keltainen (varoituskortti), kun 

joku yrittää fuskata tai häiritä muita eikä tottele ohjaajaa sekä punainen, kun hän on 

saanut kaksi keltaista korttia tai tekee tahallaan jotain vakavaa. 

 

Otin esiin hymynaamat. Osa lapsista osasi heti valita oman hymynaaman. Vaikka 

lapset pitivät tämän kertaisista jumppatuokioista, varsinkin tytöt kokivat turvattomia 

ja epämukavia tilanteita, koska he halusivat enemmän tanssia ja jotkut pojista vain 

juoksivat.  

 

Lopussa keskustelimme seuraavan tunnin aiheesta. Osa lapsista osasi kertoa, mitä 

olisi mukava tehdä ensi kerralla. Osa heistä taas ei sanonut mitään. Ehdotuksina oli 

polttopallo, hippa eri muodoissa esimerkiksi X-hippa, banaanihippa jne. Yksi lapsi oli 

hyvin aktiivinen ja hänellä oli todella paljon ideoita. Kun kyselin, mitä hän todella 

haluaisi, hän vastasi, että haluaisi rakentaa ”sikamakean esteradan”.  
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Sen kuullessaan melkein kaikki lapset halusivat olla mukana. Päätimme, että jokai-

nen saa rakentaa oman osansa esteradasta niin, että siitä tulisi meidän yhteinen 

esteratamme. Sillä tavoin ensi kerralla ohjelmassamme tulee esterata. Sovimme, 

että seuraava jumppatapaaminen alkaa liikuntakaapin edestä. 

 

 

6.3 Esterata (Kolmas tuokio) 

 

Kolmannella kerralla aloitimme tuokion liikuntakaapin edestä, kuten edellisellä ker-

ralla olimme jo sopineet. (Liikuntakaappi on jumppasalimme ulkopuolella). Alussa 

paikalla oli vain seitsemän lasta. Yksi oli poissa ja toinen oli myöhässä.  

 

Jokainen lapsi sai valita liikuntavälineen, jonka avulla hän halusi rakentaa estera-

dan. Olen hieman yllättynyt, että lapset osasivat päättää, mitä välineitä kukin halusi. 

Vain yksi heistä tuli minun luokseni ja pyysi apua. Ennen lähtöä jumppasaliimme 

sovimme, mihin paikkaan salissa laitamme välineitä. Heti, kun välineet oli laitettu 

sovituille paikoille, lapset halusivat juosta. Laitoin musiikin soimaan ja lapset leikki-

vät.  

 

Parin minuutin kuluttua tulimme piiriin. Varmistin, ovatko kaikki ymmärtäneet, mitä 

pitää tehdä. Jaoin salitilan lasten kesken. Itse halusin tarkastella, miten kukin val-

mistaa oman osansa. Jos otetaan huomion, että lapset (ainakin minun kanssani) 

tekivät esterataa ensimmäistä kertaa, tehtävä eteni aika hyvin. Rakentaessaan 

omaa osaansa muutamat lapset ehdottomasti halusivat auttaa toisia. Pyrin kuitenkin 

siihen, että jokainen työskenteli itsenäisesti. 

 

Kun esterata oli valmis, jokainen lapsi valitsi oman pisteen ja meni jumppaamaan. 

Lapset siirtyivät pisteestä pisteeseen. Siirtymissuuntaa osoitimme nuolilla, jotka 

valmistin etukäteen. Pyysin kaikkia lapsia seisomaan selkä seinää vasten. Kysyin, 

haluaako joku heistä näyttää meille, millä tavalla voidaan suorittaa koko esterata. 

Lasten keskuudessa oli muutamia halukkaita. Sanoin, että jokainen lapsi, jos halu-

aa, voi matkia sellaista lasta, joka näyttää oman versionsa. Lapset kyselivät: 
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Onko näin kuin leikissä seuraa johtajaa 
 

Sen jälkeen lapset tulivat innokkaasti leikkiin. Esteradan rakentaminen vei enem-

män aikaa kuin arvioin tuokion suunnittelussa. Sitä huolimatta jokainen halukas lap-

si ehti johtaa jumppaa.  

 

Piiriin tultuamme ehdotin rentoutumishetkeä, mutta lapset halusivat vielä jumpata. 

Aikomukseni oli pitää kiinni tuokion rituaalista, mutta lopuksi päätin antaa lapsille 

lisäaikaa. Tällä kertaa jokainen lapsi sai mahdollisuuden valita oman aloituspisteen 

ja suorittaa esteradan, niin että jokainen kävi läpi vielä yhden kierroksen. 

 

Lopussa oli aika kerätä lasten mielipiteitä. Lasten mielestä melkein kaikki oli muka-

vaa, jotkut jopa sanoivat, että tuokio oli liian lyhyt. Joku lapsi uteli, mitä teemme ensi 

kerralla? Tartuin heti kysymykseen. Osa lapsista ei oikeasti osannut sanoa mitään. 

Heidän mielestään on kiva, kun vain liikutaan ja leikitään. Keskustelimme vähän 

aikaa ja pohdimme, mitä olisi mukava tehdä. Salissa oli melkein kaikki liikuntaväli-

neet. Sen vuoksi kysyin, millä välineellä olisi mielenkiintoista leikkiä. Lasten ehdo-

tukset olivat seuraavia: pallot, kilpailu, lattiamuodot. Loppujen lopuksi äänestimme ja 

tällä kertaa lattiamuodot voittivat.  

 

 

6.4 Lattiamuodot (Neljäs kerta) 

 

Alussa tähän tuokioon osallistui vain viisi lasta. Aloitimme tuokion piirissä. Heti alus-

ta lapset kertoivat, että viime kerralla oli hauskaa ja olisi kivaa, että meillä olisi aina 

jumppaa. Oli tosi mukava kuulla siitä. Kävimme jumppasääntöjemme läpi. Seuraa-

vaksi tuli vapaata leikkiä musiikin tahdissa. Leikin aikana saliin tuli vielä kolme lasta. 

Eli kun tulimme seuraavan kerran piiriin, piirissä oli jo kahdeksan lasta.  

 

Kun istuimme piirissä, ehdotin, että jokainen lapsi voi valita itsellensä parin.  Sanoin 

että heillä oli noin pari minuuttia aikaa miettiä, millä tavalla voisimme leikkiä lattia-

muodoilla. Sain ideoita kahdelta parilta. Kolmas pari sanoi, että heillä ei ole ideoita. 

Lapset kertoivat leikin nimen ja säännöt. Ensimmäiseksi leikiksi valittiin autoleikki. 
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Jokainen lapsi otti jonkin ympyrämuotoisen, siitä tuli ratti. Minulle annettiin kolme 

eriväristä neliötä: punainen, keltainen ja vihreä.  

 

Susta tulee liikennevalo. 

 

Musiikin tahdissa lapset juoksivat vapaasti. Minusta leikki oli vaikea. Samalla, kun 

lapsi juoksi, hän pyrki joko ohittamaan toisia lapsia tai katsomaan minuun päin. Olin 

liikennevalona ja vaihdoin valon väriä. (Vihreä tarkoitti juoksemista tai kävelemistä, 

keltainen tarkoitti ole valmis ja punainen oli stop.) 

 

Seuraava leikki oli pitkä käärme. Laitoimme lattialle geometriset muodot niin, että 

niistä tuli käärmepolku salia pitkin. Sen jälkeen jokainen lapsi meni jokaisen täplän 

päälle ja tuli takaisin lähtöpaikalle juosten. Lapset ymmärsivät tehtävän hyvin. Li-

säksi tuli ehdotuksia.  

 

Nyt täytyy mennä niin että ei saa astua punaisiin, muuten lähdet pois 
pelistä.  

 
nyt yhdellä jalalla hypäten 

 
mennään niin kuin sammakko  

 

Kaikki lapset leikkivät ja osaisivat odottaa omaa vuoroaan. Silloin, kun joku lapsi 

yritti fuskata, joku toinen lapsi huomautti hänelle siitä. Lapset olivat sitä mieltä, että 

nyt pitäisi jakaa niitä jalkapallokorttejamme. Annoin muutamia keltaisia kortteja.  

 

Poimimme kaikki täplät ja sen jälkeen tuli rentoutumishetki. Lapset muodostivat itse 

parit ja tulivat hakemaan pallon. Rauhoittava musiikki soi taustalla. Loppupiirin aika-

na lapset valitsivat hymyilevän naaman. Keskustelimme hetken mitä tulee seuraa-

valla kerralla. Lapset haluaisivat jumpata. Kerroin heille, että ehkä ensi kerralla voi-

daan tehdä satujumppa. Monet kyselivät minulta, mitä se tarkoittaa? Selitin heille, 

mikä satujumppa on. 
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6.5 Satujumppa (Viides tuokio) 

 

Kaikki lapset olivat paikalla. Aloituspiiri oli sama kuin ennen. Vaihdoimme kuulumi-

sia. Kerroin lapsille, että pian he saavat keksiä oman tarinan. Kaikki vaikuttivat ole-

van innoissaan, mutta sitten kun tarina piti aloittaa, ei kukaan uskaltanut sanoa mi-

tään. Silloin pohdimme, mitä satu on. Yksi lapsi sanoi, että se on helppoa, koska: 

 
tarinassa voi olla miten vaan 
  
lasten tarina on mielikuvitusta 

 

Tästä pikku hiljaa tarina lähti käyntiin. Lapset tahtoivat eläintarinan, jossa olisi seik-

kailu. Alussa jokainen lapsi sanoi, mikä eläin hän haluaa olla tarinassa. Kirjoitin las-

ten toivomukset ja tarinan paperille (liite 2). Kun tarina oli puolivälissä, lapset toivoi-

vat, että luen tekstin ja he liikkuivat tarinan mukaan. Melkein kaikki lapset osallistu-

vat leikkiin. Yksi lapsi sanoi, että hän ei halua osallistua, vain katsoa. Sen jälkeen 

hän meni nurkkaan ja istui. Mutta silloin, kun tarinaan tuli eläinten hippa, hän tuli 

leikkiin. Jatkoimme tarinan. Lopussa lapset halusivat minun lukevan tarinan vielä 

kerran. He toteuttivat sen liikkeillä. 

 

Leikin jälkeen oli rentoutuminen pareittain. Taustalla oli musiikki. Kun musiikki lop-

pui, tulimme piiriin. Lapset näyttivät tyytyväisiltä. Kyselin heidän mielipiteitään. Hei-

dän palautteensa olivat melko hyviä. Kaksi lasta oli sitä mieltä, että oli kivaa ja vä-

hän vaikeaa koska, alussa he eivät tienneet mitä sanoa. Muut lapset sanoivat, että 

oli hauska liikkua niin kuin eläimet ja leikkiä hippaa. Lopussa kaavan mukaan poh-

dimme, mitä tehdään seuraavalla kerralla. Päätimme, että seuraavalla kerralla tulee 

leikkivarjo.  

 

 

6.6 Leikkivarjo (Kuudes tuokio) 

 

Tuokion alussa oli vain viisi lasta. Olin vähän huolissani, koska suunnittelimme tuo-

kioksi leikkivarjojumppaa. Aloitimme niin kuin aina piirissä, lapset halusivat heti leik-

kiä musiikkihippaa. Koska havaitsin osan lapsista olevan jonkun verran levottomia, 

ehdotin, että he kertoisivat, minkälainen aamu heillä oli. Tuli ilmi, että jonkun oli tosi 
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vaikea herätä, yksi lapsista odotti jo iltapäivää, koska oli ensimmäistä kertaa me-

nossa uimakouluun. Jokaisen lapsi kertoi omia kuulumisiaan. Kertasimme jump-

pasääntömme, jokainen lapsi osallistui. 

 

Lapset saivat purkaa energiaa liikkumalla vapaasti musiikin tahdissa. Leikin aikana 

tuli kaksi lasta lisää, ja ennen piirin tulemista tuli viimeinen. Eli, kuin tulimme piirin, 

kaikki lapset olivat paikalla. Otin leikkivarjon, kyselin onko se tuttu? Osa sanoi, että 

kyllä koska olimme leikkineet viime vuonna. Kerroin ja näytin millä, tavalla leikkivar-

josta voidaan pitää kiinni.  

 

Aluksi halusin jokaisen lapsen totuttelevan leikkivarjoon, ehdotin, että jokainen meis-

tä ottaa varjosta kiinni ja piirissä (katsoen piirin keskustaan) voimme hellästi heilutel-

la varjoa. Kaikki lapset eivät heti tehneet ohjeiden mukaan. Odotin kunnes jokainen 

lapsi heilutteli leikkivarjoa ohjeiden mukaisesti. 

 

Ensimmäisen leikki oli: Pienet aallot ja isot aallot. Seisomalla piirissä jokainen meis-

tä oli varjon ulkopuolella. Katsoimme leikkivarjoon ja pidimme varjoa vyötärön kor-

keudella. Heiluttelimme varjoa lyhyin, nopein liikkein, silloin syntyi pieniä aaltoja. 

Kun heilutimme isoin ja hitain liikkein, tuli isoja aaltoja. Lapset ymmärsivät ohjeet 

melkein heti. Leikki sujui. Joku ehdotti leikkiä polvillaan. Kokeilimme, se oli yhtä 

hauskaa. Seuraava ehdotus oli heiluttaa leikkivarjoa istuen. Tämä asento aiheutti 

hieman vaikeuksia.  

 

Kun huomasin, että kaikki lapset eivät ole yhtä innokkaita, ehdotin leikin vaihtoa. 

Kyselin onko ideoita, lapset sanoivat heti, että ei. Olin jo valmis ehdottamaan leikkiä, 

kun kaksi tyttöä halusi leikkiä sitä leikkiä, jota heidän mielestään kerran olimme jo 

leikkineet. He eivät muistaneet leikin nimeä, mutta kun kertoivat leikin kulun, ym-

märsin mistä he puhuivat.  

 

Aloimme leikkiä kissaa ja hiirtä. Tytöt, jotka ehdottivat leikin, saivat olla ensimmäisiä.  

Toinen oli hiiri ja toinen kissa. Muut lapset istuvat leikkivarjon reunalla ja ottivat leik-

kivarjosta kiinni. Hiiri liikkui matalana lattialla leikkivarjon alla ja kissa oli leikkivarjon 

päällä. Muut lapset heiluttivat leikkivarjoa. Lapsi joka oli kissa, yritti varjon päällä 



33 

kontaten ja tunnustellen löytää hiiren. Leikki päättyi, kun kissa sai hiiren. Kaksi lasta 

ei halunnut osallistua leikkiin.  Kun kaikki muut lapset olivat osallistuneet leikkiin, 

kysyin onko jollakulla uusia ideoida. Lapset olivat hetken hiljaa mutta, yksi tyttö sa-

noi että voisimmeko leikkiä sellaista leikkiä, jossa täytyy tunnustella lapsia varjon 

läpi. Hän kertoi leikin kulun. Kokeilimme sitä ja huomasin kuinka lapset nauttivat 

tästä leikistä.  

 

Leikin jälkeen oli rentoutuminen. Tällä kertaa rentoutumista varten käytimme leikki-

varjoa. Lapset olivat selinmakuulla leikkivarjon päällä silmät kiinni. Lapset kuvittele-

vat olevansa kukin omalla lempipaikallaan. Taustalla soi rauhallinen musiikki. Kun 

musiikki loppui, tulimme piiriin.  

 

Lapset näyttivät tyytyväisiltä. Kyselin heidän mielipiteitään. Lapset kertoiva jo roh-

keammin omia mielipiteitään. Lopussa oli suunnitteluvaihe, kyselin ideoita ja ehdo-

tuksia seuraavalle jumppatunnille. Osa lapsista halusi satujumppaa osa jotain muuta 

mieluummin jotain uutta. Keskustelussa tuli ilmi, että ilmapallot olisivat kivoja.  

 

 

6.7 Ilmapallojumppa (Seitsemäs tuokio) 

 

Jumppasaliin tullessaan lapset huomasivat heti ilmapallot. He olivat innoissaan ja 

halusivat heti kertoa omia ideoitaan. Kun tulimme aloituspiiriin, kyselin heiltä, halua-

vatko he heti aloittaa ilmapallojumpan, vai niin kuin aina, aluksi musiikkileikin. It-

seasiassa ajattelin, että he tällä kertaa jättävät musiikkileikin toteuttamatta, mutta 

lapset halusivat kuitenkin aloittaa sillä, kuten aina. 

 

Aloituspiirin ja musiikkileikin jälkeen tuli aika ensimmäiselle leikille. Kilpailtiin siitä, 

kuka pystyy pisimpään pitämään ilmapallon ilmassa pomputtelemalla. Tyyli oli va-

paa. Leikin aikana lapset saivat toivoa taustamusiikin. Kokeilimme eri tahtista mu-

siikkia.  

 

Seuraavaksi oli ilmapallohippa, kaksi lasta, jotka olivat hippoja, saivat ilmapallot ja 

niin kuin tavallisessa hipassa, juoksivat muiden perässä. Lapsi jäi kiinni silloin, kun 
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häneen osui ilmapallo. Leikki oli vauhdikas ja hauska. Useammat halusivat olla hip-

pana. Tunnin aikana kokeilimme myös pelata kori-ilmapalloa, koska yksi poika halu-

si ehdottomasti pelata sitä. Leikki oli toisten mielestä aika tylsä, joten parin minuutin 

kuluttua lapset vaativat leikin vaihtamista.  

 

Viimeinen leikki oli ilmapallon puhkaiseminen. Lapset muodostivat parit. Jokainen 

lapsi sai ilmapallon, jonka minä sidoin lapsen nilkkaan. Leikin tarkoitus oli rikkoa 

toisen lapsen ilmapallo ja samaan aikaan suojella omaa ilmapalloa. Leikin lopussa 

oli hieman siivousta, koska osia rikotuista ilmapalloista oli lattialla. Siivouksen jäl-

keen oli rentoutumisen hetki.  

 

Seuraavaksi tulimme piirin, keräsin tuokiosta palautetta ja mielipiteitä. Olemme so-

pineet, että ensi kerralla noin puolet toimintatuokiosta suunnittelevat ja ohjaavat tytöt 

ja toisen puolen pojat.  

 

 

6.8 Jumpataan ja leikitään (Kahdeksas tuokio) 

 

Viimeinen jumppatuokio oli lasten ehdotuksien mukaan järjestetty. Noin puolet lii-

kuntatuokiosta ohjasivat tytöt ja toisen puolen pojat. Olimme tuoneet jumppasaliin 

melkein kaikki välineet.  Alkupiirissä olimme tehneet yhteiset sopimukset, että jokai-

nen osallistuu leikkiin eikä naureta toisten keksimälle leikille tai liikkeelle, vaan kan-

nustetaan toisia.  

 

Leikkimusiikin jälkeen lapset muodostivat kaksi ryhmää eli tytöt ja pojat ja käytiin 

alkukeskustelu. Minusta oli mielenkiintoista kuunnella, kuinka paljon erilaisia ideoita 

lapsilla oli ja kuinka he pääsivät yhteiseen sopimukseen. Jokainen ryhmä voisi eh-

dottaa vain kaksi leikkiä. Alussa epäilin vähän, kuinka he pystyvät valitsemaan vain 

kaksi leikkiä. Tytöt, ensimmäisenä ehdottivat huivitanssia, jossa tavallaan sovelsivat 

leikkiä seuraa johtajaa. Ilahduin, kun jokainen heistä ohjasi toimintaa vuorotellen.  

Sen jälkeen leikittiin kissaa ja hiirtä.  
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Pojat sen sijaan halusivat leikkiä patsashippa: silloin, kun lapsi saatiin kiinni, hän 

muodosti omasta kehostaan jonkun patsaan. Toinen lapsi voi pelastaa hänet kos-

kettamalla. Toinen leikistä oli arvoitusleikki. Teemana olivat eläimet. Lapset keksivät 

pareittain eläimen ja esittivät sitä samalla kun muut arvasivat. Rentoutumisen jäl-

keen tulimme piirin ja oli viimeinen keskustelu. 
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7 TOIMINNAN ARVIOINTI 

 

 

Toiminnan arviointini perustuu lasten havainnoimiseen, ja sen kohteena on lasten 

osallisuus ja itseilmaisutaito. Se perustuu tulkintaan, joka voi sisältää reflektoiva 

pohdintaa sekä johtopäätösten tekemistä. Lapsen arvioinnin tarkoitus on tukea lap-

sen liikunnallista kasvua ja kehitystä. Parhaimmillaan arviointi on kietoutunut johon-

kin toimintaan ja vuorovaikutukseen lasten kanssa. Arviointia voidaan tehdä lasten 

keskustelujen ja lasten tekemisen pohjalta. Huonoimmillaan arviointi on taas muo-

dollista ja rutiininomaista (Heikka, Hujala & Turja 2009, 59–60.) 

 

Arvioinnissa ei voida saavuttaa täyttä objektiivisuutta, mutta luotettavuuteen tulee 

kuitenkin pyrkiä, ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Arvioinnin tulee olla tar-

peeksi kattava, jotta sitä voi pitää luotettavana. Ajalla on suuri merkitys siinä, kun 

halutaan luotettavaa tietoa. Hyödyllistä ja samalla luotettavaa tietoa on mahdollista 

saada, kun kerätään tietoa lapsen edistymisestä ja kehittymisestä tietyllä aikavälillä. 

Pitkällä aikavälillä kerätty aineisto antaa paremmin kuvan koko prosessista, ja se 

auttaa tekemään yksityiskohtaisia havaintoja. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 113.)  

 

 

7.1 Itsearviointi 

 
Olin tuokioiden aikana lasten kanssa yksin. Arvioin toimintaani, kuten Vilkka ja Ai-

raksinen (2003, 18–22) suosittelevat, havainnoinnin avulla. Pyrin kirjoittamaan muis-

tiinpanojani omista havainnoinnista heti liikuntatuokioiden jälkeen. Näin havaintoni 

säilyvät muistiinpanoissani muuttumattomina ja niitä voidaan analysoida myöhem-

min. Tarkoituksena oli kuvailla tuokion kulkua, lasten toimintaa, heiltä saatuja pa-

lautteita sekä kaikkia heidän tuntemuksiaan. Kirjoitin muistiinpanojani omalla äidin-

kielelläni eli puolaksi, koska halusin kirjoittaa muistiinpanojani mahdollisemman no-

peasti ja kertoa niissä, miten kaikki tapahtui.  

 

Jokaisen tuokion jälkeen pohdin tuokion sisältöä ja ilmapiiriä. Pyrin erityisesti otta-

maan huomioon turvallisen ilmapiirin. Tein itselleni kysymyksiä lasten toiminnasta ja 

koko tuokion onnistumisesta: Nauttivatko lapset toiminnasta? Ilmaisivatko lapset 
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itseään, miten ja millaisessa tuokion vaiheessa? Pystyinkö tuokioiden aikana tyydyt-

tämään jokaisen lapsen tarpeen tulla nähdyksi, kuulluksi? Saiko jokainen lapsi 

mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Millaisen 

ilmapiirin olemme luoneet? Mikä onnistui ja mitä olisi hyvä kehittää? Millainen ohjaa-

ja olen ollut? Pystyinkö kannustamaan lapsia riittävästi tai rohkaisemaan sellaista 

lasta, joka oli arka tai ujo. Mitä palautteita lapset minulta saivat?  

 

Arvioinnissa otin huomioon myös tuokioiden yleisen tunnelman ja niiden onnistumi-

sen sekä lasten mielipiteet tuokioista, sekä oman havainnointini pohjalta että heidän 

kertomansa mukaan.  

 

Jokaisen toiminnan jälkeen pyrin pohtimaan omaa osaamista. Muutaman kerran 

jälkeen huomasin, että osaamisen analysoinnin avulla omat sekä vahvuudet että 

heikkoudet konkretisoituvat. Se oli suuri apu, koska voisin kehittää vahvuuksiani ja 

puuttua omiin heikkouksiini. Samalla pohdin, kuinka hyvin toiminnalle asetetut ta-

voitteet olemme savuttaneet. Tavoitteiden saavuttaminen ei minusta voi aina olla 

onnistumisen mittari. Koin, että kaikki ei aina riipu minusta, esimerkiksi kuinka lapset 

osallistuvat leikkiin tai millä tavalla he antavat palautetta. Kun ollaan lasten kanssa, 

on monenlaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat toimintaamme ja käyttäytymiseemme. 

Esimerkiksi oma sekä lapsen olotilat vaikuttavat, on mm. erilaisia virikkeit-

tä/ärsykkeitä, jotka joskus houkuttelevat lasta kiinnittämään huomion johonkin muu-

hun kuin toimintaan. 

 

Lapset olivat minulle jo ennalta tuttuja, mutta kun liikuntatuokiossa pyrin havainnoi-

maan heitä eri tilanteissa, huomasin, että kun kiinnitän kerrallaan huomiota yhteen 

käyttäytymisen osa-alueeseen, se tarkentaa havainnoinnin tulosta. Tuokioiden aika-

na tutustuin sekä lapsiin että itseeni paremmin.  

 

Olin sopinut päiväkodin sekä henkilökunnan että lasten kanssa jumpastamme aina 

torstaisin aamulla. Halusin mahdollistaa lapsille samat päivät, saman ajan, ja samat 

tilat, jotta lapset tietäisivät jo etukäteen, milloin jumppa on tulossa.  
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Myös tuokion struktuurin, sen että liikuntatuokiot koostuivat samoista osista tukien 

lasta siirtymään seuraavaan vaiheeseen, koin onnistuneen. Esimerkiksi alkupiirissä 

lapset kertoivat kuulumisia ja toiveita, myös ensimmäinen leikki eli alkuvauhti (hippa 

tai musiikkileikki) auttoi purkamaan energiaa ja lämmitti lasten kehoa ja valmisti toi-

mintaan. Samalla se kutsui kaikki lapset osallistumaan leikkiin.  

 

Huomasin, että sain lapset hyvin osallistumaan varsinaiseen toimintaan. Melkein 

aina kaikki osallistuivat suunnitelmamme toteuttamiseen. Jokainen liikuntatuokio 

päättyi aina rauhoittumiseen. Samanlainen ja toistuva rentoutusharjoitus auttoi lap-

sia ymmärtämään, että jumppa on päättynyt. Alussa pohdin, onko suuri sali hyvä ja 

sopiva paikka rentoutumiseen? Vai pitäisikö minun määrätä lapsille tietty osa salis-

ta? Ensimmäisen tuokion jälkeen huomasin, että lapset ovat aika lähellä toisiaan 

eikä suuri sali häiritse lapsia.   

 

Eniten minua jännitti kielitaitoni, pohdin pystynkö ilmaisemaan itseäni ja antamaan 

ohjeita lapsille, niin että voisin tukea heidän luovuuttaan, rohkaista heitä itseilmai-

suun ja myös että vuorovaikutus syvenisi. 

 

Liikuntatuokioiden aikana opin käyttämään entistä enemmän myönteistä suggestio-

ta. Huomasin myös, että lapsille kannattaa antaa varsinkin rentoutumisohjeet aina 

yksikkömuodossa (sinä-muodossa). Sillä lailla sain paremmin kontaktia lapsiin ja 

lapset noudattivat ohjeita nopeammin.  

 

Pyrin koko ajan kuuntelemaan jokaista lasta ja katsomaan avoimesti, olemaan läsnä 

koko tuokion aikana. Yritin olla arvioimatta tai tuomitsematta lasten ideoita ja tulok-

sia sen sijaan kannustin lasta itseilmaisuun ja luovuuteen. Halusin aina löytää jotain 

positiivista lapsesta ja vahvistaa jokaisen lapsen hyviä ja vahvoja puolia. Pyrin mah-

dollistamaan jokaiselle lapselle onnistumisen kokemuksia. Halusin että liikuntatuoki-

on aikana lapsi sai pieniä, mutta aitoja onnistumisen iloja.  

 

Toteuttamassani satuliikunnassa lapset loivat itse tarinan, joka tehtiin liikkuen. Näin 

lapset saivat tuokiossamme kertoa omista ajatuksistaan ja asioista, joista he olivat 

kiinnostuneita ja jotka he haluaisivat tehdä liikkuen.  
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7.2 Lasten antama arviointi 

 

Jokaisen liikuntatuokion loppupiirin aikana keskustelin lasten kanssa pidetystä jum-

pasta. Tarkoitukseni oli saada heiltä palautteita toiminnoistamme. Ensimmäisten 

kahden tuokion aikana lasten sanallinen palaute oli hieman vaikea saada. Olin hie-

man yllättynyt, että palaute oli useimmiten ”kaikki oli kivaa”. Lapset olivat minulle 

ennestään tuttuja ja olimme jo aikaisemmin keskustelleet ja odotin, että ainakin jot-

kut rohkeasti ja avoimesti ilmaisisivat oman mielipiteensä.  

 

Sitten tarkensin kysymällä, mikä heidän mielestänsä oli kaikkein parasta tai mistä he 

pitivät eniten? Silloin suurin osa lapsista osasi vastata. Pikku hiljaa lapset alkoivat 

puhua jo enemmän ja yrittivät perustella omia vastauksia. Esimerkiksi  

 

ilmapallohippa koska oli hauska ja saatiin juosta lujaa 
 

satujumppa, koska me liikuimme kuin eläimet  
 
minä tykkään hipasta, koska siinä täytyy juosta täysillä ja sitten ihminen 
on terve 

 

Minusta hymynaamat toimivat varsin hyvin palautteen antamista varten. Osittain se 

tapahtuu siksi, että lapsilla oli jo kokemusta arvioinnista kuvien avulla. Aikaisempien 

toimintojen yhteydessä lapset harjoittelivat sää-kartan avulla kertomista omasta 

käyttäytymisestään tai omista tunteistaan, esimerkiksi kun lapsi valitsi auringon, hän 

oli iloinen, sateen, häntä itketti jne. 

 

Huomasin että jotkut valitsivat heti oman hymynaaman, jotkut taas tarvitsivat 

enemmän aikaa, koska eivät olleet varmoja mikä olisi juuri sopiva. Kerran kun oli 

temppurata, suurin osa lapsista oli epävarmoja, minkälainen hymynaama pitäisi ot-

taa. Kun kyselin mikä on vaikeaa, joku vastasi  

että oli kivaa mutta oli liian vähän aikaa leikkiä. 
 

Keskustellessamme jotkut lapset sanoivat, että oli tosi kivaa, kun he itse voivat jär-

jestää oman temppuratansa, mutta heidän mielestään aika itse temppuradan suorit-

tamisen oli liian lyhyt. 
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Lasten mielestä musiikki oli tärkeää, koska kun oli hippaleikki, se auttoi saamaan 

vauhtia. Joku lapsi sanoi  

musiikki joka oli viimeisellä hetkellä (rauhoittuminen hetki) oli ihana kos-
ka oli tosi rauhoittava. 
 

Minusta paras palaute lapsilta toiminnan onnistumisesta oli se, että lapset halusivat 

jatkaa liikuntatuokioita. Nyt liikunta on edelleen viikko-ohjelmassa.   

 

 

8 POHDINTA 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen on ollut minulle hyvin mielenkiintoista ja 

antoisaa, koska minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta vastaavasta työstä. Se oli 

haastava, mutta erittäin opettavainen prosessi. Se koostui ennen kaikkea lapsiryh-

män ohjaamisesta, johon sisältyi lasten osallisuuden ja itseilmaisun vahvistaminen 

luovan liikunnan avulla. Työni sisälsi monia eri vaiheita. Se alkoi aiheen, tavoitteiden 

ja tuokioiden suunnittelulla ja jatkui toiminnan toteuttamiseen. Opinnäytetyöni pro-

sessi päättyi tämän raportin työstämiseen.  

 

Olen sitä mieltä, että päivähoidossa tulisi antaa aikaa lapsen luovuudelle. Luovassa 

toiminnassa lapset saavat yhdessä onnistumisen kokemuksia ja voivat jakaa tuntei-

taan. Minun mielestäni on tärkeää, että lapsella on aikaa toteuttaa itseään. Opin, 

että lapset motivoituvat paremmin, kun saavat vaikuttaa itse toimintaan. Huomasin, 

että lapsilla on paljon toimintaehdotuksia, mikäli niitä pysähtyy kuuntelemaan. Minun 

mielestäni päivähoidossa tulisikin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että lapset 

saisivat tuoda mielipiteitään enemmän esille. Aikuisten tulisi oikeasti asettua lasten 

tasolle ja kuunnella heidän ajatuksiaan sekä tehdä lisäkysymyksiä. Lasten mielipi-

teiden selvittäminen voi viedä paljonkin aikaa, mutta se on tärkeää. Haasteena voi 

olla myös se, että aikuinen ei voi etukäteen tietää, millaisia toimintaehdotuksia lap-

silla on. Aikuisen tulee myös pystyä perustelemaan lapselle, mikäli jokin toiminta ei 

onnistu. Osallisuus toteutuu paremmin mielestäni pienryhmissä, jolloin voidaan pa-

remmin keskittyä lapsiin yksilöinä. 
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Osallisuuden toteuttaminen on haastavaa, sillä samaan aikaan tulee ottaa huomi-

oon lasten mielipiteet, mutta aikuinen on kuitenkin vastuussa siitä, että ympäristö 

pysyy turvallisena. Lapsilähtöisyyden toteuttamisellakin tulee olla tietynlaiset rajat, 

sillä lapsi ei saa olla tilanteen pomo ja päättää itse kaikista asioista. Tällöin lapsi 

oppisi saaman aina haluamansa, eikä sietäisi pettymyksiä. Lapsesta saattaisi myös 

tulla itsekäs, eikä hän välittäisi muiden tunteista. On erittäin tärkeää, mutta samalla 

myös haastavaa löytää se kultainen keskitie.   

 

 

8.1 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

 

Kuulan (2006, 34–35) mukaan opinnäytetyöntekijä noudattaa toiminnallista opinnäy-

tetyötä tehdessään hyvää tieteellistä käytäntöä, mikä lisää työn eettisyyttä ja luotet-

tavuutta. Hyvän tieteellisen käytännön mukaista on, että opinnäytetyössä kiinnite-

tään huomiota muun muassa käytettävien lähteiden oikeellisuuteen, raportoinnin 

asianmukaisuuteen, yleiseen huolellisuuteen sekä rehellisyyteen ja avoimuuteen. 

Vilkka ja Airaksinen (2003, 81) korostavat, että opinnäytetyön raportin uskottavuutta 

lisääviä piirteitä ovat argumentointi, ammattialan oman erikoiskielen käsitteiden ja 

termien määrittely, sanonnan täsmällisyys ja tekstin rakenteen johdonmukaisuus.  

 

Opinnäytetyöni luotettavuutta lisäsi se, että teoriaosaan valitsin ajankohtaisia suo-

malaisia tutkimuksia sekä käytin useita lähteitä. Pyrin lähteiden valinnassa lähde-

kriittisyyteen. Erityisesti lähteen ikään, laatuun ja uskottavuuteen kiinnitettiin huo-

miota. Tässä vaiheessa koko ajan mietin, mikä on opinnäytetyöni kannalta oleellista 

ja mikä ei. Työtäni koskevat keskeiset käsitteet ja termit pyrin selventämään lukijalle 

mahdollisimman hyvin. Raportoinnissa en valinnut vain itseäni miellyttäviä asioita, 

vaan esitin tulokset vastuullisesti ja tasapuolisesti. Opinnäytetyön raportti kirjoitin 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön raportointiohjeiden mukaisesti, ja sii-

nä pyrittiin käyttämään hyvää kieltä. Raportissa käytetyt lähteet merkitin tarkasti ja 

tunnollisesti tekstiin sekä lähdeluetteloon plagioinnin välttämiseksi.  

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 154) mukaan lukijan tulee voida päätellä raportin perus-

teella, miten opinnäytetyössä on onnistuttu. Opinnäytetyöprosessin aikana käydyis-
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sä yhteistyöneuvotteluissa otin huomioon esille tulleet yhteistyötahon toiveet. Pidin 

koko opinnäytetyöprosessin ajan opinnäytetyöpäiväkirjaa, jonka avulla pienetkin 

ratkaisut ja päätökset muistin vielä raportointivaiheessa. Opinnäytetyöntekijänä ku-

vasin opinnäytetyöprosessin mahdollisimman tarkasti raportissa.  

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 10) mukaan toiminnallisen opinnäytetyön tulee olla so-

pusoinnussa tekijän ammatillisten eettisten perusperiaatteiden kanssa. Opinnäyte-

työssäni eettiset kysymykset ovat tärkeitä, koska työni käsittelee 5-vuotiaita lapsia. 

Pidin mielessä niitä periaatteita koko opinnäytetyön ajan. Opinnäytetyön tekijänä 

muistin, että tutkittavalla on oikeus luottamuksellisuuteen. Mitään asiakkaan tietoja 

ei voida luovuttaa, mikäli luovuttamista ei voida perusteella lain nojalla. (Arki, arvot, 

elämä, etiikka 2005, 19.) Opinnäytetyössäni en tuo myöskään työyhteisöäni julki 

vain oleellisen tiedon yleisellä pohjalla.  

 

 

8.2 Oma ammatillinen kasvu 

 

Ammatillisen kasvun kannalta toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen oli minulle 

erittäin hyödyllistä ja merkittävää. Tämä prosessi on saanut minun pohtimaan 

osaamistani sosionomina. Sosionomin (AMK) ydinosaamista ja pätevyyttä kuvataan 

sosionomin kuuden kompetenssin kautta: sosiaalialan eettinen puoli ja asiakastyön 

osaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistuva yhteiskuntaosaa-

minen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen. (Rouhiai-

nen-Valo; Rantanen, Hovi-Pulsa & Tietäväinen 2010, 16.) Koin, että opinnäytetyöni 

ja siihen liittyvä prosessi ovat vahvistaneet sosionomin kompetenssejani.  

 

Opinnäytetyöni oli toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu tehdystä produktiosta ja 

kirjallisesta raportista. Teoreettisen pohjan kirjalliselle raportille muodostivat tieteelli-

set tutkimukset sekä varhaiskasvatusopinnot. Kävin läpi kaikki kirjallisen raportin 

tekemisen vaiheet, kuten suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja raportoinnin. Ko-

ko prosessin ajan olen reflektoinut omaa toimintaani. Tämän kautta olen oppinut 

sosiaalialan eettistä osaamista sekä asiakastyön osaamista tuokioiden ohjauksen 
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aikana. Tätä osaamista voin käyttää hyväksi päiväkodissa lapsia ohjattaessa ja uu-

sia toimintatapoja kokeillessani tai kehittäessäni muutoin työtäni. 

 

Varhaiskasvatustyössä sosionomeilla (AMK) vastaavaa osaamista kuvaa sosiaali-

pedagoginen osaaminen ja lapsen kokonaisvaltainen tavoitteellinen tukeminen ja 

ohjaus arjessa, kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa. 

Sosionomien (AMK) varhaiskasvatusosaamisen ja erityisosaamisen kuvauksissa 

korostuu perheen kanssa tapahtuva kasvatustyö ja moniammatillisen yhteistyön 

osaaminen. (Happo 2008, 105–106.) Tein opinnäytetyötä omassa työpaikassa yksi-

tyisessä päiväkodissa. Opinnäytetyöni tekeminen avasi meille uudenlaisia näkökul-

mia ja mahdollisuuksia kehittää päiväkodin toimintaa ja suunnitella päiväkodille uu-

sia toimintamuotoja. Tuokiotoimintani aikana olen oppinut keinoja luoda lasten osal-

lisuutta tukevaa, ammattilista vuorovaikutus- ja yhteistyösuhdetta. Samalla olen pyr-

kinyt huomioimaan ja soveltamaan tarkoituksenmukaisesti oppimiani taitoja lapsi- ja 

perhelähtöisessä työssä.  

 

Opin paljon itsestäni ohjaajana ja ohjaustapojeni kirjo laajeni entisestään luovuuteen 

ja vuorovaikutukseen. Opin rohkeammin käyttämään omaa persoonaani työvälinee-

nä.  

 

Koivusen (2009, 146–147) mukaan ihminen voi aina pyrkiä kohti parempaa osaa-

mista, tietoa ja taitoa. Erityisesti varhaiskasvatuksessa arvostetaan työkokemusta, 

sillä pitkä työkokemus sisältää paljon oppimista. Ammattitaidon parantamiseksi 

työntekijän pitää myös oppia käyttämään uusia työvälineitä ja sisäistää entuudes-

taan tuntemattomia toimintatapoja sekä koko ajan lisätä tietojansa ja kasvatustaito-

ansa. On tärkeää, että ihmisellä säilyy kiinnostus työtään kohtaan ja, että hän on 

halukas oppimaan uutta.  

 

Minulle oli erityisen hienoa päästä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan 

produktiota, jonka olen itse kehittänyt. Pääsin käyttämään osaamistani ja omia mie-

lenkiinnonkohteitani hyväksi kerhon suunnittelussa. Taitoni ja osaamiseni kehittyvät 

ammattilisesti tuokioiden aikana askel askeleelta. Myös taitoni lasten ohjaamisessa 
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kehittyi. Opinnäytetyöni tekemisen kautta sain valmiuksia samankaltaisen toiminnan 

toteuttamiseen myös tulevaisuuden työtehtävissäni. 

 

Ammatillinen kehittyminen jatkuu edelleen, nyt päiväkodissa on edelleen liikunta-

tuokioita sekä uusille 5-vuotiaille sekä 3-vuotiaille. Olen ohjaamassa molempia ryh-

miä joten nyt minulla on mahdollisuus käyttää ja soveltaa koko opinnäytetyöni pro-

sessin aikana saamiani tietoja ja taitoja. Huomasin jo, että pystyn entistä paremmin 

lähestymään ja kohtaamaan jokaisen lapsen ja hänen vanhempansa. Siitä huolimat-

ta pidän mielessä, että aito kohtaaminen ja vuorovaikutustilanne ovat ennalta ar-

vaamattomia ja jokaisen kanssa erilaisia ja yksilöllisiä. Tämä kehittää jatkuvasti 

ammatillisuuttani, ongelmanratkaisutaitoani ja minua ihmisenä. 

 

 

8.3 Kehittämisideoita  

 

Kokonaisuutena koen liikuntatuokiot onnistuneiksi. Lapset saivat mahdollisuuden 

osallistua sekä tuokioiden suunnitteluun että niiden toteuttamiseen. Liikuntaleikit 

olivat monipuolisia ja hauskoja. Nyt jälkeenpäin, kun ajattelen tuokioiden kulkua ja 

sisältöä, voin myöntää että olin ehkä liian kunnianhimoinen halutessani tarjota mah-

dollisimman monipuolisia ja erilaisia liikuntatuokioita ja siksi tietoisesti ohjasin (vaik-

ka alkuperäinen ajatus oli antaa lapsille kokemus osallisuudesta) heitä keksimään 

erilaisia tuokioita. Nyt pyrkisin enemmän antamaan lapsille aikaa leikkiä ja jopa tois-

taa samoja liikuntaleikkejä halujensa mukaan.  

 

Liikunnallista toimintaa varten olen hankkinut erilaisia liikuntavälineitä ja järjestin 

päiväkodille niin sanotun liikuntakaapin. Niistä liikuntavälineistä oli tosi paljon iloa ja 

lapset käyttivät niitä mielellään. Mielestäni olisi hyvää (nyt uusille 5-vuotiaille on 

suunnittelussa) järjestää liikuntatuokioiden lisäksi askartelutuokioita, joissa lapset 

voisivat itse suunnitella ja valmistaa erilaisia liikuntavälineitä. Näin lapset voivat 

enemmän osallistua ja siten toiminta olisi minusta vielä monipuolisempaa. 

 

Päiväkodin liikuntakasvatus on monipuolistunut ja toimintatavat ovat kehittyneet. 

Opinnäytetyöni tavoitteet olen mielestäni aika hyvin toteuttanut. Prosessin aikana 
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olen aika paljon keskustellut ja pohtinut päiväkodissa työskentelevän lastentarhan-

opettajan kanssa. Olisi ehkä ollut hedelmällisempää, jos hän olisi voinut osallistua 

myös itse tuokioon. Suunnitelmassani on sekä järjestää tietoisku pitämistäni liikunta-

tuokioista että vuorotellen kutsua muita ohjaajia osallistumaan kanssani tuokioon. 

Tarkoituksena on sillä lailla saada uusia ideoita päiväkodin liikuntakasvatukseen.  
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LIITE 1:Liikuntatuokiokerrat  

 

 

1. TOIMINTA: Suunnittelu 

TAVOITE: Ohjeita kuunteleminen, juokseminen,  

TARVIKEET: cd-soitin, musiikkilevy esim. jokaiselle lapselle vanne, huivi 

SISÄLTÖ: 1. Alkupiiri 
2. Energiapurku  
3. Piiri  
4. Sääntöjen laatiminen  
5. Liikuntavälineisiin tutustuminen  
6. Lintuleikki  
7. Rentoutuminen 
8. Loppupiiri, palautteen antaminen ja seuraavan tuokion 

suunnittelu 

  

2. TOIMINTA: Musiikkileikki  

TAVOITE: Ohjeita kuunteleminen ja reaktiokyvyn harjoittaminen, 

juokseminen 

TARVIKEET: cd-soitin, musiikkilevy esim. jokaiselle lapselle vanne, huivi 

SISÄLTÖ: 1. Alkupiiri 
2. Energiapurku  
3. Piiri  
4. Jäähtyminen  
5. Huivitanssi 
6. Rentoutuminen 
7. Loppupiiri, palautteen antaminen ja seuraavan tuokion 

suunnittelu 

  

3. TOIMINTA: Temppurata 

TAVOITE: Liikkumistaidot, 

TARVIKEET: cd-soitin, musiikkilevy, vaannet, lattia muotoja, naruja, tunneli   

SISÄLTÖ: 1. Kokoontuminen liikuntakapin edessä  
2. Alkupiiri 
3. Energiapurku  
4. Piiri 
5. Temppuradan rakentaminen  
6. Leikki (temppuradan suorittaminen) 
7. Loppupiiri, palautteen antaminen ja seuraavan tuokion 

suunnittelu 
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4.  TOIMINTA: Lattiamuodot 

TAVOITE: Ryhmässä toimiminen, hauskan pitäminen yhdessä,  

omaa vuoroa odottaminen, värien tunnistaminen 

TARVIKEET: cd-soitin, musiikkilevy, 

SISÄLTÖ: 1. Alkupiiri 
2. Energiapurku  
3. Piiri 
4. Autoleikki 
5. Pitkä käärmeleikki  
6. Loppupiiri, palautteen antaminen ja seuraavan tuokion 

suunnittelu 

  

5.  TOIMINTA: Satujumppa 

TAVOITE: Yhdessä toimiminen, mielikuvituksen kehittyminen 

TARVIKEET: cd-soitin, musiikkilevy, paperi ja kynä tai muu laite, jonka 

avulla voi kirjoittaa 

SISÄLTÖ: 1. Alkupiiri 
2. Energiapurku  
3. Piiri 
4. Satukirjoittaminen  
5. Satujumppa 
6. Rentoutuminen 
7. Palautteen antaminen ja seuraavan tuokion suunnitte-

lu 
 

  

6. TOIMINTA: Leikkivarjoleikit 

TAVOITE: Ryhmässä toimiminen, hauskan pitäminen yhdessä,  

omaa vuoroa odottaminen, värien tunnistaminen 

TARVIKEET: Leikkivarjo, pallo, cd-soitin, musiikkilevy 

SISÄLTÖ: 1. Alkupiiri  
2. Energian purkaminen; juoksu musiikin tahdissa  
3. Pienet aallot ja isot aallot 
4. Kissa ja hiiri 
5. Missä on…Pekka? 
6. Rentoutuminen 
7. Palautteen antaminen ja seuraavan tuokion 

suunnittelu 
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7. TOIMINTA: Ilmapallojumppa 

TAVOITE: Liikkumistaidot, havaintotaidot 

TARVIKEET: ilmapaloja, vanne, cd-soitin, musiikkilevy 

SISÄLTÖ: 1. Alkupiiri 
2. Energiapurkaminen; juoksu musiikin tahdissa 
3. Ilmapallon pitäminen ilmassa 
4. Ilmapallohippa 
5. Ilmapalloa koriin heittäminen 
6. Ilmapallopuhkaisu 
7. Rentoutuminen 
8. Palautteen antaminen ja seuraavan tuokion suunnitte-

lu 

  

8. TOIMINTA: Jumpataan ja leikitään 

TAVOITE: Ryhmässä toimiminen, lasten keskinäisen vuorovaikutuksen 

lisääminen, luovuuden ja mielikuvituksen käyttö 

TARVIKEET: cd-soitin, musiikkilevy, vaannet, lattia muotoja, naruja 

SISÄLTÖ: 1. Alkupiiri  
2. Energiapurkaminen; juoksu musiikin tahdissa  
3. Musiikkileikki, huivitanssi  
4. Patsashippa 
5. Arvoitus leikki (eläimet) 
6. Rentoutuminen 
7. Palautteen antaminen ja seuraavan tuokion suunnitte-

lu 
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LIITE 2: Lasten tarina. 

 

Eläinten seikkailu. 

 

Ensin tikut menivät syömään, sitten tikut huomasivat metsästäjät ja sitten ne pelas-

tuivat. Käärmeet vaanivat tikkuja. Sitten puput menivät uimaan. Uimisen jälkeen pu-

put menivät nukkumaan. Sitten tiikerit huomasivat tikkujen pesän. Ne odottivat heitä. 

Sitten tiikerit sanoivat, että ei ollut mitään hätää. Sitten tiikerit halusivat mennä ko-

loon. Pieni tiikeri pääsi, mutta muut jäivät odottamaan. Sitten puput työnsivät tiikerin 

ulos kolosta ja ne kaikki menivät leikkimään hippaa. (leikitään hippaa, puput ovat 

hippoja) Sitten puput ja tikut tapasivat ensi kerran. Sitten hiiret menivät metsään 

syömään likaista juustoa. Sitten puput halusivat mennä tiikerin pesään ja mahtuivat 

siihen. Sitten puput pyysivät tiikereitä menemään uimaan niiden kanssa, mutta ne 

vastaisivat, että ne pelkäävät vettä. Sen jälkeen puput soittivat puhelimella tiikereille. 

Sitten käärme halusi tutkia maata. Sitten isoin tiikeri ja isoin pupu joutuivat metsäs-

täjän koukkuun. Sitten muut eläimet pelastivat heitä. Loppujen lopuksi jokainen eläin 

pääsi omaan koloon. 
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LIITE 3 Liikuntaleikkejä 

 

 

 

 

 

 
 

 

LUOVA LIIKUNTA, 

Liikuntaleikkejä 
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OHJEITA OHJAAJALLE  

 

Kymmenen ohjetta, jotka voivat auttaa ryhmän ohjaajaa luomaan innostavan ja luo-

van ilmapiirin ryhmässä 

1. ARVOSTA LUOVAA AJATTELUA, koska lapset oppivat hyvin nopeasti sen 

mitä arvostetaan. 

2. INNOSTA KÄSITTELEMÄÄN ESINEITÄ, koska pieni lapsi käyttää mielellään 

esineitä, tutkii niitä, mikä on uusien asioiden oppimisen perusta.  

3. TUE LASTA ETSIMÄÄN UUSIA TAPOJA OPPIA, mikä edistää uteliaisuuden 

vahvistamista sekä halua oppia uutta. 

4. OPETA UUSIEN IDEOIDEN JA LUOVIEN PERSOONALLISUUKSIEN HY-

VÄKSYMISTÄ, koska sellainen asenne suojelee luovaa yksilöä 

5. VARO TIETTYIHIN KAAVOIHIN PAKOTTAMISTA, koska ne jarruttavat lap-

sen luovuutta  

6. LUO JA VAHVISTA LUOVAA ILMAPIIRIÄ joka ilmenee luvalla, vapaudella, 

turvallisuuden tunteella, yhteistyöllä, pelottamattomuudella. 

7. LUO TILANTEET JOISSA TARVITAAN LUOVAA AJATTELUA ”tarve on löy-

töjen äiti” 

8. VARMISTA, ETTÄ LAPSELLA ON SEKÄ AKTIVISUUDEN SEKÄ RAUHOIT-

TUMISEN AIKOJA, koska sillä tavoin voit kehittää jokaisen personallisuutta, 

sitä joka tarvitsee rauhaa ja sitä, jonka aktiivisuus vaatii toisen läsnäoloa.  

9.  VAHVISTA TAPA TOTEUTTAA IDEAT, koska idea pitää tarkistaa käytän-

nössä. Sitä voi korjata, täydentää ja näin innostaa seuraavaan kokeiluun.   

10. KASVATA ITSEÄSI OPETTAJANA JOLLA ON AVOIN MIELI, koska opettajan 

persoona ja käyttäytyminen vaikuttaa voimakkaasti lapsen luovan aktiivisuu-

den kehittämiseen.  
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TAVOITE 

Jokaisen toiminnan/leikin kohdalla asetetaan sen keskeiset tavoitteet.  

VÄLINEET 

Kun toiminnan/leikin toteuttaminen vaatii välineistöä, tämä on mainittu ”välineet”-

kohdassa. Käytä välineitä rohkeasti, hyvät ja värikkäät välineet auttavat luomaan 

iloisen, ja hauskan liikuntasalin jossa on mukava leikkiä, koska välineet houkuttele-

vat lasta liikkumaan. On muistettava, että välineiden puuttuminen ei voi olla liikkumi-

sen este. Ohjaajan ja lasten mielikuvitus on ratkaiseva apuväline.  

MUSIIKKI  

Musiikilla on myös tärkeä ja monipuolinen rooli lasten liikunnassa. Alkuvaiheessa 

vauhdikas musiikki kutsuu lapsia liikkumaan, purkamaan energiaa. Tuokion aikana 

voi ylläpitää lasten innostusta ja luovaa itseilmaisua. Tuokion lopussa rauhoittava 

musiikki auttaa lasta sekä rauhoittumaan että toimii hänelle merkkinä tuokion lop-

pumisesta.  

AIKA 

Jokaisen toiminnan kohdalla on annettu tieto siitä, kuinka paljon toimintaan/leikkiin 

kannattaa varata aikaa, eli sunnilleen kuinka kauan leikki vähintään kestää. Muistat-

han, että jokaisen leikin pituus riippuu myös ryhmän koosta, lasten iästä ja innostuk-

sesta. Näin sinun tulee itse harkita, kuinka kauan tietty toiminta jatkuu.   

TOIMINNAN KUVAUS JA SOVELLUKSIA  

Tässä kohdassa selitetään, kuinka leikin voi toteuttaa. Se on vain ehdotus, koska 

jokaisessa toiminnassa osallistuja voi ehdottaa ja kehittää leikkiä. Mielikuvitus on 

erittäin tärkeä.   
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ENERGIAN PURKU 

 

BANAANIHIPPA 
 

TAVOITE: Lämmittelyä,  

VÄLINEET: Ei välineitä 

AIKA: 5 -10 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Yksi lapsista on hippa joka jahtaa muita lapsia. Kun lapsi on 

saatu kiinni hän pysähtyy ja nostaa molemmat kädet ylös, kämmenet yhteen. Lap-

sen voi pelastaa kuorimalla kuten banaania eli toinen lapsi irrottaa kädet ja laskee 

ne alas. Seisomassa ollut lapsi saa jatkaa karkuun juoksemista. Hippa voittaa, jos 

kaikki muut seisovat 

 

 

 

HÄNTÄHIPPA 
 

TAVOITE: Lämmittelyä,  

VÄLINEET: Jokaiselle lapselle huivi 

TOIMINNAN KUVAUS: Jokaiselle lapselle annetaan huivi. Jokainen lapsi laittaa 

huivinsa vyötärölleen tai taskuun, niin että siihen tulee häntä. Kaikki jahtaavat kaik-

kia ja yrittävät saada huivin pois toiselta, samalla puolustaen omaa huivihäntäänsä. 

Leikki loppuu, kun kaikki huivihännät on saatu pois. 
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MUSIIKKILEIKKI  
 

LUOVA LIIKE 
 

TAVOITE: saada lapsille kontakti omaan kehoon ja rohkaista lapsia ilmaisemaan 

omia tunteitaan liikkeen avulla  

VÄLINEET: cd-soitin, inspiroiva musiikki 

AIKA: 5 – 10 minuuttia (lasten innostuksen mukaan) 

TOIMINNAN KUVAUS: Lapset valitsevat itselleen sopivan paikan salissa. Pane 

musiikki soimaan. Lapset kuuntelevat musiikkia ja alkavat liikuttaa käsiään musiikin 

mukaan, sitten jalkojaan ja vartaloaan. Luovassa liikkeessä ei ole vääriä liikkeitä 

eikä tarvitse osata tanssia. Ei tarvitse matkia toisia.  

 

SOVELLUKSIA:  

Kun huomaat, että jollakin lapsella on vaikeuksia aloittaa liikkuminen, silloin voi eh-

dottaa, että liiku kuin kissa, käärme tai lintu.  
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LIIKE JA PYSÄHDYS 
 

TAVOITE: kuunteleminen ja reaktiokyvyn harjoittaminen 

VÄLINEET: cd-soitin, musiikki 

AIKA: 10 – 15 minuuttia (lasten innostuksen mukaan) 

TOIMINNAN KUVAUS: Musiikki soi taustalla. Niin kauan kuin musiikki soi, lapset 

liikkuvat (lapset liikkuvat vapaasti). Kun musiikki taukoaa, lapset pysähtyvät ja jäävät 

siihen asentoon, missä olivat musiikin loppuessa. Jatkavat liikkumista sitten, kun 

musiikki taas alkaa soida. 

 

SOVELLUKSIA:  

1. Pysähtymisasento voi olla sovittu, esimerkiksi istutaan, seistään yhdellä jalal-

la jne. Lapsetkin voivat ehdottaa eri pysähtymisasentoja.  

 

2. Jaa lapset pareittain ja anna ohjeita asennoista, jotka heidän on sovittava ja 

tehtävä yhdessä. esimerkiksi:  

Pysähdy niin, että teillä (parina) osuu maahan yhteensä: 

- Kolme jalkaa  

- kaksi kättä ja kolme jalkaa 

- yksi peppu ja kaksi polvea, jne... 

 

3. Yksi lapsista on johtaja. Niin kauan kun lapsi liikkuu, lapset liikkuvat. kun joh-

taja pysähtyy, kaikki pysähtyvät. 

 

4. Kun musiikki soi, lapset ovat paikallaan liikkumatta; kun musiikissa on tauko 

lapset liikkuvat. 

 



62 

HUIVITANSSI 
 

TAVOITE: kuunteleminen ja reaktiokyvyn harjoittaminen, oman kehon hahmottami-

nen  

VÄLINEET: cd-soitin, musiikki, huivi jokaiselle lapselle 

AIKA: 10 – 15 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Jaa jokaiselle lapselle huivi. Laita musiikki soimaan ja anna 

lasten liikkua vapaasti salissa. Kun musiikki lakkaa, lapset pysähtyvät ja tekevät oh-

jeen mukaisen asennon.  

Laita huivi  

- pään päälle  

- leuan alle 

- lattialle molempien kämmenien alle 

Kun musiikki alkaa uudelleen soimaan, lapset jatkavat liikkumista.   

 

ILMAN KÄSIÄ 
 

TAVOITE: suunnan hahmottaminen ja oikeaan suuntaan lähteminen  

VÄLINEET: huivi jokaiselle lapselle 

AIKA: 10 – 15 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Lapset seisovat rivissä lähtöviivalla pitäen huivia edessään 

vatsaa vasten. Sitten he lähtevät juoksemaan salia pitkin ja irrottavat kädet huivista 

niin, että huivi pysyy liikkeen voimalla paikoillaan. Jos huivi putoaa, he nostavat sen 

ja tulevat lähtöviivalle. Tarkoitus on päästä salin toiseen päähän niin, että huivi ei 

putoa. 
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LEIKKIVARJO 
 

ISOT JA PIENET AALLOT 
 

TAVOITE: leikkivarjoon tutustuminen, yhdessä toimiminen 

VÄLINEET: Leikkivarjo 

AIKA: 3 – 5 minuuttia (lasten innostuksen mukaan) 

TOIMINNAN KUVAUS: Lapset seisovat piirissä varjon ulkopuolella katsoen leikki-

varjoon ja pitävät varjoa vyötärön korkeudella. Lapset heiluttavat varjoa lyhyin, no-

pein liikkein, jolloin tulee pieniä aaltoja. Kun lapset heiluttavat isoin ja hitain liikkein, 

tulee isoja aaltoja. 

 

SOVELLUKSIA: 

1. Lapset voivat heiluttaa istuallaan, polvillaan. 

 

2. Lapset seisovat piirissä varjon ulkopuolella katsoen leikkivarjoon ja pitävät 

varjoa vyötärön korkeudella. yksi lapsi mene leikkivarjoon päälle. Näin että on 

ihan leikkivarjon keskellä. Leikkivarjoa pitävät lapset heiluttavat varjoa lyhyin, 

nopein liikkein, jolloin tulee pieniä aaltoja. Kun lapset heiluttavat isoin ja hitain 

liikkein, tulee isoja aaltoja. Kukin lapsi voi halutessaan mennä leikkivarjon 

keskelle. 
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LEIKKIVARJO, MISSÄ ON? 

 

TAVOITE: ryhmän kanssa toimimisen, toisen huomioon ottamisen harjoitteleminen  

VÄLINEET: Leikkivarjo 

AIKA: 5 – 10 minuuttia (lasten innostuksen mukaan) 

TOIMINNAN KUVAUS: Kaikki seisovat leikkivarjon ympärillä. Yksi lapsi on etsijä ja 

menee jonnekin, niin ettei näe mitä tapahtuu. Muista lapsista valitaan yksi, joka pi-

tää löytää. Leikkivarjon ympärillä olevat lapset nostavat varjon ylös yhdellä kädellä 

(kaikki esimerkiksi vasemmalla), astuvat askeleen eteenpäin ja vetävät varjon alas 

niin, että muodostuu teltta ja että kaikki jäävät varjon sisäpuolelle. Tarkista, ettei ku-

kaan jää varjon ulkopuolelle ja että jokaisella lapsella on mukava asento. Kutsutaan 

etsijä paikalle. Löytäminen tapahtuu tunnustelemalla hellästi lapsia varjon ulkopuo-

lelta ja kyselemällä, oletko se sinä? 
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KISSA JA HIIRI 
 

TAVOITE: ryhmän kanssa toimiminen, oma vuoronsa odottaminen 

VÄLINEET: Leikkivarjo 

AIKA: 5 – 10 minuuttia (lasten innostuksen mukaan) 

TOIMINNAN KUVAUS: Yksi lapsi on hiiri ja toinen on kissa. Muut lapset istuvat 

leikkivarjon reunalla ja ottavat leikkivarjosta kiinni. Hiiri liikkuu matalana lattialla leik-

kivarjon alla ja kissa on leikkivarjon päällä. Muut lapset heiluttavat leikkivarjoa. Kissa 

yrittää varjon päällä kontaten ja tunnustellen löytää hiiren. 
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VÄRIVAIHTO 

 

TAVOITE: väreihin tutustuminen, oikeaan suuntaan lähteminen 

VÄLINEET: leikkivarjo 

AIKA: 5 -10 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Jokainen lapsi seisoo jonkin värin kohdalla ja ottaa varjosta 

kiinni niin, että varjo on vyötärön korkeudella. Kun sanot jokin värin – esimerkiksi 

punainen - lapset nostavat varjon päittensä yläpuolelle ja ne, jotka ovat kyseisen 

värin kohdalla, juoksevat varjon alta ja etsivät itselleen uuden samanvärisen paikan. 

Muut lapset seisovat paikallaan. 

  

SOVELLUKSIA: 

1. Leikkivarjoa pitävät lapset voivat heiluttaa sitä.  

2. Lapset voivat liikkua varjon alla eri tavoilla: juoksu, hyppely, karhukävely, jne. 

 

RENTOUTUMISHARJOITUS 
 

TAVOITE: rentoutuminen 

VÄLINEET: Leikkivarjo, cd-soitin ja rauhallinen musiikki 

AIKA: 5 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Lapset ovat selinmakuulla leikkivarjon päällä silmät kiinni. 

Lapset kuvittelevat olevansa kukin omalla lempipaikallaan. Taustalla soi rauhallinen 

musiikki. 

 

SOVELLUKSIA: 

 Lapset kuvittelevat olevansa pilven päällä, joka leijailee taivaalla. 
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SATUJUMPPA 
 

TAVOITE: yhdessä toimiminen, mielikuvituksen kehittyminen 

VÄLINEET: paperi ja kynä tai muu laite, jonka avulla voi kirjoittaa 

AIKA: 30 – 35 minuuttia 

 

LASTEN TARINA 
 

…tarinassa voi olla mitä vaan. Lasten tarina on mielikuvitusta. 

 

Eläinten seikkailu.  

Ensin tikut menivät syömään, sitten tikut huomasivat metsästäjät ja sitten ne pelas-

tivat. Käärmeet vaanivat tikkuja. Sitten puput menivät uimaan. Uimisin jälkeen puput 

menivät nukkumaan. Sitten tiikerit huomasivat tikkujen pesän. Ne odottivat heitä. 

Sitten tiikerit sanoivat, että ei ollut mitään hätä. Sitten tiikerit halusivat mennä ko-

loon. Pieni tiikeri pääsi, mutta muut jäi odottamaan. Sitten puput työnsivät tiikerin 

ulos kolosta ja ne kaikki menivät pelaamaan hippa. (pe-lataan hippa, puput ovat 

hippoja) Sitten puput ja tikut tapasivat ensi kerralla. Sitten hiiret menivät metsään 

syömään likasta juustoa. Sitten puput halusivat mennä tiikerin pesään ja mahtuivat 

siihen. Sitten puput pyysivät tiikereitä mennä uimaan niiden kanssa, mutta ne vas-

taisi, että ne pelkäävät vettä. Sen jälkeen puput soittivat puhelimella tiikereille. Sitten 

käärme halusi tutkia maata. Sitten isoin tiikeri ja isoin pupu joutuivat metsästäjän 

koukkuun. Sitten muut eläimet pelastivat heitä. Loppujen lopussa jokainen eläin 

pääsi omaan koloon. 
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LATTIAMUODOT, eli värejä ja muotoja  

 

AUTOLEIKKI 
 

TAVOITE: keskittyminen, reaktiokyvyn harjoittaminen 

VÄLINEET: geometriset muodot: ympyrän muotoisia sama määrä kuin lapsia; kol-

me eriväristä neliötä: punainen, keltainen ja vihreä; cd-soitin vauhdikas musiikki 

AIKA: 10 -15 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Jaa jokaiselle lapselle ympyrän muotoinen geometrinen 

muoto, josta tulee hänelle ratti. Ota itsellesi kolme eriväristä neliötä: punainen, kel-

tainen ja vihreä, joista tulee liikennevalot.     

Lapset juoksevat musiikin tahdissa vapaasti. Olet liikennevalona ja vaihdat liikenne-

valon väriä. (Vihreä tarkoittaa juoksemista tai kävelemistä, keltainen tarkoittaa ole 

valmis ja punainen on stop.) 

 

HUOMIO! Leikki oli vaikea. Samalla, kun lapsi juoksee, hänen on ohitettava toisia 

lapsia ja katsottava ohjaajaan päin. 
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PITKÄ KÄÄRME 
 

TAVOITE: liikkumistaidot, havaintotaidot 

VÄLINEET: geometriset muodot,  

AIKA: 5 -10 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Laita lattialle geometriset muodot niin, että niistä tulee 

käärmepolku salia pitkin. Jokainen lapsi kulkee jokaisen täplän päälle ja tulee takai-

sin lähtöpaikalle juosten. 

 

SOVELLUKSIA: 

1. Lapsi ei voi astua tietyn värin/muodon päälle 

2. Yksi lapsista on johtaja ja näyttää millä tavalla lapset kulkevat polkua pitkin. 
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VÄRI JA MUOTO 
 

TAVOITE: Oman kehon, värin ja muodon hahmotus  

VÄLINEET: Geometriset muodot, cd-soitin ja musiikki 

AIKA: 5 -10 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Laita geometriset muodot lattialle. Kun musiikki soi, lap-

set liikkuvat vapaasti muotojen päällä. Kun musiikki lakkaa soimasta, lapset pysäh-

tyvät.  

SOVELLUKSIA: 

1. Lasten kanssa voi sopia minkä värin tai muodon kohdalle lapsi ei voi pysäh-

tyä, esimerkiksi pysähtymisen hetkellä lapsi ei voi olla punaisella tai vihreällä 

jne. 

2. Lasten kanssa voi sopia pysähtymishetken asennon esimerkiksi seisten yh-

dellä jalalla tai istuen jne. 

3. Järjestä geometrisista muodoista ympyrä. Jokainen lapsi saa seistä yhden 

täplän päällä. Kun sanot esimerkiksi punainen, jokaisen lapsen täytyy etsiä 

punainen täplä ja juosta sen päälle. Kun sanot sateenkaari, jokainen vaihtaa 

paikkaa ja tässä tapauksessa saa valita minkä värisen täplän vain. (Jokainen 

lapsista voi ehdottaa väriä.) 
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ILMAPALLOJUMPPA  
 

ILMAPALLOHIPPA 
 

TAVOITE: liikkumistaidot, havaintotaidot 

VÄLINEET: ilmapalloja, cd-soitin ja musiikki  

AIKA: 5 -10 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS:  Anna kahdelle lapselle ilmapallo, heistä tulee hipat, jotka 

jahtaavat muita lapsia yrittäen koskettaa heitä ilmapallolla. Kun lapsi on saatu kiinni, 

hänet voi toinen lapsi pelastaa koskettamalla häntä. 

 

 

ILMAPALLO ILMASSA 
 

TAVOITE: havaintotaidot 

VÄLINEET: ilmapalloja, cd-soitin ja musiikki 

AIKA: 

TOIMINNAN KUVAUS: Anna jokaiselle lapselle ilmapallo. Heidän tehtävänsä on 

yrittää ilmapalloa pompottamalla pitää se ilmassa. Taustalla musiikki soi. 

SOVELLUKSIA: 

1. Kaksi lasta saa yhteisen ilmapallon, jota heidän on yhdessä estettävä pää-

semästä putoamaan maahan. 

2. Lapset voivat liekkiä piirissä ja heillä voi olla yksi tai useampi ilmapallo. 

 

Huomio: silloin, kun on useampi ilmapallo, silloin lapsilla on hauskaa, mutta 

piiri todennäköisesti hajoaa. 
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ILMAPALLON PUHKAISEMINEN 
 

TAVOITE: keskittyminen, reaktiokyvyn harjoittaminen 

VÄLINEET: Jokaiselle lapselle ilmapallo 

AIKA: 5 -10 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Lapset muodostavat parit. Jaa jokaiselle lapselle ilmapal-

lo ja sido se lapsen nilkkaan. Leikin tarkoitus on rikkoa toisen lapsen ilmapallo ja 

samaan aikaan suojella omaa ilmapalloaan.  
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TEMPPURATA 
 

Temppurataharjoituksissa on kuvattu jokaiset temput erikseen. Jokainen voi koota 

oman ratansa. Temppurataharjoituksissa voi leikkiä esimerkiksi ”seuraa johtajaa” eli 

jokainen lapsi voi olla johtaja, joka näyttää millä tavalla kuljetaan. 

 

 

VIHREÄ KÄÄRME 

 

TAVOITE: tasapainon harjoitteleminen 

VÄLINEET: tasapainopalikat 

TOIMINNAN KUVAUS: Rakenna tasapainokäärme. Lapset suorittavat sen  

1. kävelemällä eteenpäin kädet ylhäällä 

2. kävelemällä sivuttain  

3. hyppimällä radan puolelta toiselle 
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TUNNELI 
 

TAVOITTEET: liikkumistaidot,  

VÄLINEET: Tunneli ja matto 

TOIMINNAN KUVAUS: Laita tunneli ja sen sisälle matto, jonka tehtävä on pitää 

tunneli paikallaan. Lapset menevät tunnelin läpi 

1. karhukävelyllä 

2. rapukävelyllä 

3. ryömimällä 

 

SOVELLUKSIA: 

Tunnelia voi itse rakentaa lasten kanssa esimerkiksi erilaisista pahvilaatikoista.  
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KOLOT 
 

TAVOITE: liikkumistaidot, tasapainon harjoitteleminen 

VÄLINEET: Erikokoisia vanteita ja maalarinteippi 

TOIMINNAN KUVAUS: Rakenna vanteista polku. Lapset kulkevat polkua pitkin 

1. hyppimällä jokaiseen vanteeseen 

2. hyppimällä tasajalkaa joka toiseen vanteeseen 

3. rapu- tai karhukävely 
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VÄRIKÄS POLKU 
 

TAVOITE: liikkumistaidot 

VÄLINEET: Lattiamuodot 

TOIMINNAN KUVAUS: Tee lasten kanssa lattiamuodoista polku, esimerkiksi käyt-

täen vain ympyröitä ja neliöitä. Lapset kulkevat 

1. hyppäämällä tasajalkaa 

2. yhdellä jalalla 

3. hyppimällä neliöitten päälle kahdella ja ympyröitten päälle yhdellä jalalla 

4. kävellen/hypellen astumalla vain tiettyjen värien päälle 
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TUOLIRATA 
 

TAVOITE: liikkumistaidot, tasapainon harjoitteleminen 

VÄLINEET: 10 tuolia 

TOIMINNA KUVAUS: Laita lasten kanssa tuolit riviin. Lapset kulkevat tuoliradalla 

1. pujottelemalla tuolien alla 

2. kävellen/kontaten tuolien päällä niin kuin sillalla 

3. kontaten hernepussi selän päällä 
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IHMISEN KÄDEN- JA JALANJÄLJET 
 

TAVOITE: liikkumistaidot, tasapainon harjoitteleminen 

VÄLINEET: käden- ja jalanjälkiä ja ilmapalloja 

TOIMINNAN KUVAUS: Järjestä lasten kanssa pitkä polku käden- ja jalanjäljistä ja 

ripusta sen yläpuolelle ilmapalloja. Lapset lähtevät polkua pitkin 

1. osumalla kädellä kädenjälkeen ja jalalla jalanjälkeen 

2. kävelemällä/hyppäämällä jalanjälkiä pitkin ja samalla yrittämällä osua yläpuo-

lella oleviin ilmapalloihin 
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JÄÄVUORIKETJU 
 

TAVOITE: liikkumistaidot, tasapainon harjoitteleminen 

VÄLINEET: Tolpat, sinitarraa, sählymaila, hernepussi tai pallo 

TOIMINNAN KUVAUS: Järjestä lasten kanssa tolpat poluksi. Laita jokaisen tolpan 

alle sinitarraa, niin että tolppa pysyy paikallaan. Lapset kulkevat polkua pitkin 

1. kävelevät pujottelemalla tolppien välissä 

2. hyppelemällä tasajalkaa tolppien yli 

3. rapu/karhukävely tolppien yli 

4. pujottelemalla tolppien välissä hernepussia/palloa sählymailalla  

 

 

 

 

 

 



80 

RENTOUTUMINEN 
 

 

NYSTYRÄPALLOHIERONTA 

TAVOITE: Lasten rentoutuminen 

VÄLINEET: Nystyräpallo, cd-soitin, rauhoittava 

musiikki  

 AIKA: 5 – 10 minuuttia 

TOIMINNAN KUVAUS: Laita rauhallinen musiikki soimaan. Lapset muodostavat 

parit. Jaa jokaiselle parille nystyräpallo. Toinen lapsista käy vatsalleen lattialle, toi-

nen hieroo hiljaa ja rauhalisesti nystyräpallolla käsivarsia, selkää ja jalkoja. Muuta-

man minuutin kuluttua lapset vaihtavat osia.  

SOVELLUKSIA: Lapset liikuttavat palloa kevyesti lorun sanojen mukaan. (Pulli 

2013, 86) 

Käsivarsiasi pitkin 

pyöritän, pyöritän, pallolla litkin.  

Pitkiä sääriä pitkin 

pyöritän, pyöritän, pallolla litkin.  

 

Vahvoja reisiä pitkin 

pyöritän, pyöritän, pallolla litkin. 

Kaverin kylkiä pitkin 

pyöritän, pyöritän, pallolla litkin. 

 

Selkää ja niskaakin pitkin 

pyöritän, pyöritän, pallolla litkin. 

Pallolla rauhoitin, pallolla litkin, 

vauhdin sinusta kitkin. 
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