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LIIKKUMISEN ILOA
Tämä suunnitelma on tarkoitettu vuosikellon lisänä varhaiskasvatuksen henkilöstölle
liikunnan suunnittelun tueksi. Tavoitteena on lasten motoristen perustaitojen oppimisen
turvaaminen, monipuolinen liikkuminen ja liikunnan ilon kokeminen kaikkina
vuodenaikoina. Alussa on tietoa motorisista perustaidoista ja liiketekijöistä. Taulukoihin on
koottu tietoa motorisen kehityksen tukemisesta ja iänmukaisista liikuntatehtävistä, jotka
tukevat liikuntakasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Sisällöt vastaavat keskimääräistä
motorista kehitystä, eli niitä tulee soveltaa yksilöllisen kehityksen mukaan.
Kuukausikohtaista suunnitelmaa voit muokata teidän ryhmänne teeman ja tarpeiden
mukaan. Lisäksi suunnitelmassa on vinkkejä omaehtoisen liikkumisen tukemiseen ja
ideoita huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Suunnitelman ei ole tarkoitus korvata
teidän omia leikkejä tai hyviä käytäntöjä, vaan tarjota suunnittelulle runko ja esimerkkejä
erilaisista toteutusvaihtoehdoista. Toivottavasti löydätte myös uusia liikkumisen
mahdollisuuksia ja huomaatte yksikkönne onnistumisia liikunnan toteuttamisessa!
Parhaat edellytykset onnistumisen kokemukselle saadaan, kun toiminta vastaa lapsen
taitotasoa, mutta haastaa myös kokeilemaan hieman vaativampaakin tehtävää.
Liikuntahetkiin kannattaa sisällyttää jotain vanhaa ja tuttua, mutta myös jotain uutta ja
haastavaa! (Sääkslahti 2015)
Iloisia liikuntahetkiä!
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LIIKKUMISEN MUISTILISTA
Varmista, että lapset pääsevät joka päivä ulos touhuamaan vähintään kahdeksi
tunniksi.
Anna tilaa ja aikaa fyysisesti aktiivisiin leikkeihin.
Muokkaa lapsen toimintaympäristöä onnistumiselle suosiolliseksi yhdessä lasten
kanssa.
Houkuttele lapsia osallistumaan ulkoilun aikana liikunnallisiin sääntöleikkeihin.
Kannusta, innosta ja kehu. Anna positiivista palautetta myös yrittämisestä.
Huolehdi, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan ohjattuun liikuntahetkeen joka
päivä.
Anna lapselle päivittäin toiminnallisia tehtäviä. Varmista, että hän oppii
käyttämään liikkumista ja koko kehoaan myös muun oppimisen välineenä.
Hyödynnä mielikuvia oppimisen tukemiseksi.

Liikunta luontevana osana lapsen varhaiskasvatuspäivää
- Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016
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MOTORISET PERUSTAIDOT
Lähde: Jaakkola 2014

Riittävä motoristen perustaitojen oppiminen on perusta myöhemmälle liikunta-aktiivisuudelle ja
arkielämän haasteista selviytymiselle. Lapsen hyvät motoriset perustaidot ovat yhteydessä
runsaampaan liikkumiseen sekä lapsuudessa että aikuisuudessa, kun verrataan heikompiin taitoihin.
Motoriset perustaidot ennustavat siis liikunnallista elämäntapaa! Tämän takia motorisen kehityksen
tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi perustaidot ovat edellytys monipuolisten lajitaitojen
oppimiselle ja ne näkyvät positiivisesti kohdatessamme arkisia fyysisiä haasteita. Lasten motorisen
kehityksen nopeuteen vaikuttavat muun muassa perimä, biologinen ikä, fyysisen ja psyykkisen kehityksen
yksilölliset erot sekä lasten liikunnan määrä. Motoriset perustaidot voidaan jakaa tasapaino-, liikkumisja välineenkäsittelytaitoihin seuraavasti:

VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

Pystyasennot

Käveleminen

Pää alaspäin -asennot

Juokseminen

Vierittäminen

Pyöriminen

Loikkiminen

Heittäminen

Heiluminen

Hyppiminen

Potkiminen

Pysähtyminen

Kiipeileminen

Työntäminen

Väistäminen

Laukkaaminen

Lyöminen

Koukistaminen

Liukuminen

Pomputtaminen

Ojentaminen

Kinkkaaminen

Kiinniottaminen

Kieriminen

Perustaitoja voi
monipuolistaa
liiketekijöillä

Liiketekijät
VOIMA

TILA

AIKA

TASO

eteenpäin
taaksepäin
sivulle
ylös
alas
edestakaisin

= liikkeeseen
käytetyn voiman
määrä

= alue, jossa
liikutaan

Liikettä voi
suorittaa eri
temmolla

= korkeus, jolla liike
suoritetaan

variointi eri
suuntiin:
suoraan,
kiemurrellen,
kaartaen

Tavoite: saada
lapsi
tuntemaan
lihasten jännitys- ja
rentoutustilan ero
voimakkaasti
kevyesti

Tavoite: tilankäytön
opettaminen
Tilan
muuntelu
suuremmaksi tai
pienemmäksi esim.
narujen, kartioiden
huonekalujen
avulla

hitaasti
nopeasti
hidastaen
nopeuttaen

Tavoite: Eri
tasojen käyttö
kehittää
tasapainokykyä ja
tilan hahmotusta.

Lähde: Ruotsalainen 2020

SUUNTA

- alataso (ryömintä)
- keskitaso (juoksu)
- ylätaso (päkiöillä)
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Sisällä

nenimekut neskytihek nesirotoM

saitouv- 1 ellA

Ulkona

Huoltajille
tiedoksi

Lähde: Sääkslahti 2018
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saitouv-2-1
- Sääkslahti 2015, 35

”Rytmien
tuottaminen ja samaan aikaan kehon
liikuttaminen tukee ajallisen keston
ymmärtämistä ja on siksi yksi puheen
oppimista tukevista asioista.”

Havaintomotoriikka: 2vuotias osaa hahmottaa ja
pyytäessä osoittaa

Innostunliikkumaan.fi

Lähde: Sääkslahti 2018

Sisällä
Ulkona
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saitouv-5-3
Havaintomotoriset taidot:
Eri aistien kautta tulevan tiedon hyödyntäminen
Kehonhahmotuksen kehittäminen: kehonosien
nimeäminen
Kehon keskilinjan ylittäminen
Kehon eri puolten liikkeiden rytminen
yhteistoiminta

Tarkempia
huomioita
seuraavalla
sivulla

Havaintomotoriikka:
5-vuotias osaa
hahmottaa ja
pyytäessä osoittaa

Innostunliikkumaan.fi

"Monipuolinen
liikkuminen ja
erilaisten materiaalien
ja liikuntavälineiden
kokeileminen on
lapsen kehityksen
kannalta tärkeää."

- Sääkslahti 2015, 36

Lähde: Sääkslahti 2018

Sisällä
Ulkona

6

Motorisen kehityksen tukeminen (3-5-v)
Kävely
Epätasaiset alustat, kuten vinot ja kaltevat pinnat
Esteiden ylityksiä ja alituksia kävellessä
Kapealla alustalla kävelyt (hyppynarun/voimistelupenkin tms. päällä)
Juoksu
Vauhtileikittely: eri vauhteja juokseminen, hiljaa-täysiä
Hyppääminen
Tasajaloin ponnistus ja alastulo
Loikkaaminen
Kinkkaus
Vuorohyppely
Laukkaaminen
Eteen, sivuttain (ensin vahvempi kylki edellä, sitten molempiin suuntiin)
Heittäminen
Kahdella kädellä:
(Ison pallon) vierittäminen
Alakautta heitto
Yläkautta heitto
Heitto rinnan korkeudelta
Yhdellä kädellä
Tarkkuusheitto (saman puolen käsi ja jalka edessä, kuten darts-tikanheittotekniikka)
Pituusheitto (käsien ja jalkojen vastakkaisuusperiaatteella)
Kiinni ottaminen
Kahdella kädellä: maata pitkin vierivä pallo > ilmasta iso pallo > ilmasta pieni pallo
Potkaiseminen
Kävelyvauhdista paikallaan olevaan palloa
Liikkuvaa palloa
Juoksuvauhdista liikkuvaa palloa

Hiihtäminen
Ilman sauvoja, kävelyä sukset jalassa > kävelyä ja liu'uttelua sauvojen kanssa
Vuorohiihtoa: tasamaalla > loivaan ylämäkeen
Vuorohiihtoa ja tasatyöntöä loivaan alamäkeen > hiihtoa vaihtelevassa maastossa
Luistelu
Sisällä maton päällä kävelyä luistimet jalassa > jäällä kengät jalassa kävely > liukuminen
Kävelyä luistimet jalassa > luistelupotkuilla vauhtia ja pitkä liuku kahdella jalalla
Luistelua sivuttaispotkuilla
Pyöräily
Potkupyörällä tasaisella > polkupyörällä: tasaisella > hyvin loivaan alamäkeen > pyöräilyä
vaihtelevissa kaltevuuksissa

Lähde: Sääkslahti 2015

Lyöminen
Yhdellä kädellä:
Kämmenellä (ilmapalloa)
Hyvin lyhytvartisella mailalla (kuten pingismaila) ilmapalloa
Lyhytvartisella mailalla pientä vaahtomuovipalloa
Keskipitkällä mailalla vaahtomuovipalloa
Kahdella kädellä:
Maila yhdessä kädessä: keskikokoisen vaahtomuovipallon pelaamista
Mailasta ote kahdella kädellä: keskikokoisen vaahtomuovipallon pelaamista
Oikea mailaote: erikokoisten pallojen pelaamista
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saitouv-8-6
Havaintomotoriset taidot:
Kehonhahmotuksen
vahvistaminen, kehonosien
nimeäminen
Tietoisuus kehon eri puolista
Kätisyyden valinta ja
vahvistaminen
Kehon keskilinjan ylittäminen
Voimankäytön säätely
Tilanhahmotuksen
kehittäminen

Sisällä
Ulkona

Lähde: Sääkslahti 2018
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www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi
www.innostunliikkumaan.fi + skillilataamo
www.leikkipankki.fi
www.ilokasvaaulkona.fi
www.neuvokasperhe.fi
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ELOKUU

MALLI
täytetty
valmiiksi

"Tavoitteena
innostaa

on

lapsia

liikkumaan
monipuolisesti
kokemaan

Tavoitteet:
Oman yksikön liikuntavälineisiin ja ympäristöihin tutustuminen
Liikunnan vuosikelloon tutustuminen ja oman vuosisuunnitelman
luominen/täydentäminen ryhmän tarpeiden/teeman mukaan

ja

liikunnan

riemua"

-

VASU

Vinkki:

2018

Liikunta

varhaiskasvatuksessa hankkeen Nykytilan
arviointi ja pienten

Meidän ryhmän tavoite:
Tutustutaan ryhmään ja yhdessä liikkumiseen, käydään läpi
liikkumiseen säännöt.

askelten lomake

Toimintakauden alussa on hyvä tehdä suunnitelma liikkumisesta. Miettikää yhdessä, millaisilla
pelisäännöillä ja ennakkosuunnittelulla lapsen omaehtoista liikkumista ja liikunnan määrää
voidaan lisätä. Minkälaisia asioita on turvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä kieltää, mitä
saa tehdä aikuisen seurassa ja minkälaisia asioita voi kokeilla vapaan leikin aikana?

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA
TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

Pystyasennot
- Liiketekijät (voima, nopeus,
aika, tila)

Käveleminen
- Metsäretket

MUU LIIKUNTA

Luontoliikunta, retket
Ohjatut pihaleikit
Hipat
Lapset tulkaa kotiin

Eläinkävelyt
Liikunnalliset tutustumisleikit
Yhteiset vanteet

VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT
Heittäminen
- Polttopallo
- Tarkkuusheitot

Omaehtoisen liikkumisen tukeminen:
Liikuntavälineet
lasten
saatavilla
omaehtoisen leikin ja liikkumisen
aikana.
Kuvasuunnistus päiväkodin
pihassa/lähiympäristössä, joko
laminoidut kuvakortit tai tabletin
hyödyntäminen

HAVAINNOT & TOTEUTUMISEN ARVIONTI
Mahdollisia havainnoinnin kohteita:
Yksittäisen liikuntatuokion aikana opettajan/lapsen toiminta (Sääkslahti 2018).
Opettaja: ohjeistuksen selkeys, palautteen ja huomion määrä (myös nonverbaalinen
palaute), mikä innosti lasta kokeilemaan? Oliko tarpeellista näyttää mallia? Oliko lasten
mielikuvitukselle tilaa?
Lapsi: oliko tehtävät taitotason mukaisia, ymmärsikö lapsi ne? Mikä oli mieluista? Oliko
jokin vaikeaa/pelottavaa, miksi? Oppiko lapsi uuden taidon? Paraniko suoritus tuokion
aikana?
Miten arjen liikkuminen onnistuu? Entä yhdessä toimiminen ja sääntöjen noudattaminen?
Miten aktiivisia tai omatoimisia lapset ovat? Vältteleekö lapsi jotakin tehtävää? Mikä oli
mieluisaa? Miten liikkuminen sujuu eri ympäristöissä?
Millaiset lapsen motoriset perustaidot ovat? Näkyykö niissä kehitystä?

SYYSKUU

"Muokkaa lasten
toimintaympäristöä
onnistumiselle suosiolliseksi
yhdessä lasten kanssa."

Tavoitteet:
Sisä- ja ulkoympäristön tarkastelu liikkumisen näkökulmasta.
Tarvittaessa toimintaympäristön sisustus/muokkaus lasten kanssa

- Varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suositukset

Vinkki :

Meidän ryhmän tavoite:

Aktivoivat

lattiateippaukset. Katso opas
www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi

Tarkastelkaa liikunnan toimintaympäristöjä, ovatko ne monipuolisesti käytössä? Onko telineet
ja välineet monipuolisesti käytössä? Voisiko ryhmätilaan rajata esimerkiksi pienen tilan
pesäpalloa, curlingia tai salibandya varten? Sisäturvallisen pallon voi virkata itse ja mailoina
käyttää vaikka sanomalehtimailoja. Millaisia lajeja lapset haluaisivat toteuttaa?

MUU LIIKUNTA

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

Pää alaspäin -asennot
- Kapellimestastari ja peili

Kiipeileminen
- Pihakiipeilyt
- Kiipeilyrata

Luontoliikunta, retket
Kuraleikit
Pihatyöt, haravointi
Ohjatut pihaleikit

VÄLINEENKÄSITTELY
-TAIDOT
Potkiminen
- Tarkkuuspotkut
- Palloilu

Omaehtoisen liikkumisen tukeminen
Istumisen tauottaminen (esim.
taukojumppa)
Aktivoivat lattiateippaukset

HAVAINNOT & TOTEUTUMISEN ARVIONTI

Juhlapäivät

LOKAKUU

Pyhäinpäivä

Tavoitteet:
Motoristen taitojen harjoittaminen päivittäin arjen
pedagogiikassa
Meidän ryhmän tavoite:
"Liikuntakasvatuksen
tulee

olla

säännöllistä,

ja

lapsilähtöistä,
monipuolista

ja

tavoitteellista."

Pohdi, tarjoaako liikkuminen lapsille myönteisiä kokemuksia.
Kokemus on myönteinen silloin, kun tehtävät ovat kiinnostavia
ja sopivan haastavia. Ympäristön muokkaus, taitavamman
lapsen seura ja tuki sekä aikuisen avustus voivat auttaa lasta
yltämään uusiin onnistumisen kokemuksiin.

-

Vinkki:

VASU

2018

Varhaisvuosien

fyysisen aktiivisuuden
suositukset &
Liikunta varhaiskasvatuksessa
-kirja

MUU LIIKUNTA

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

Pyöriminen
- Musiikkiliikunta,
satujumpat

Loikkiminen
- Lakanajoki, twist-naru
- Kuraleikit

Musiikkiliikunta, tanssi
Kehonhallinta (esim. ankat lentävät)
Lasten omat temppuradat

VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

Lyöminen
- Sanomalehtimiekkailu
- Pesäpallo

Yhteistyö liikkumisen edistämiseksi
Selvittäkää, olisiko kunnassa
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä
paikallisten liikunnan järjestäjien kanssa
Kertokaa vanhemmille kunnan
tarjoamista mahdollisuuksista ohjattuun
liikuntaan

HAVAINNOT & TOTEUTUMISEN ARVIONTI

MARRASKUU

Juhlapäivät

Isänpäivä

Tavoitteet:
Ryhmän motoristen taitojen havainnointi ja arviointi
Meidän ryhmän tavoite:

"Lasten

motoristen

taitojen
suunnitelmallinen
havainnointi

Motorinen kehitys on usean kehityksen osa-alueen yhteistulos, joten
sitä seuraamalla voidaan löytää kehityksen poikkeamia myös muilta
kehityksen osa-alueilta.
Tutustu johonkin motoristen taitojen mittariin (Motoriikka -opas,
MOT 4-6, KTK tai Movement ABC) ja selvitä, miten se suoritetaan.
Pohdi myös, miten havainnointia voisi toteuttaa arjen tilanteissa,
ilman erityisiä testijärjestelyä.

on

tärkeää."

-

Vinkki :

VASU

2018

Motoriikan haasteet

varhaiskasvatuksessa on
kattava opas eri ikäisten
lasten motoriikan
havainnointiin ja
arviointiin.

MUU LIIKUNTA

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

Kieriminen
- Mäkeä alas
- Liukuhihna

Juokseminen
- Vauhtileikittely (eri
vauhdeilla juokseminen)

Liikuntaleikit sisällä ja ulkona
Palloradat

VÄLINEENKÄSITTELY
-TAIDOT
Pomputtaminen
- Ilmapallopomputtelut
- Pomputtelurata

Yhteistyö vanhempien kanssa
Keskustellaan sopivasta
ulko-/liikuntavarustuksesta
vanhempien kanssa.

HAVAINNOT & TOTEUTUMISEN ARVIONTI

Juhlapäivät

JOULUKUU

Suomen
itsenäisyyspäivä
Jouluaatto
Joulupäivä
Tapaninpäivä
Uudenvuoden aatto

Tavoitteet:
Ilmaisun harjoitteleminen liikkumisen keinoin
Meidän ryhmän tavoite:

"Varhaiskasvatuksen
tehtävänä
lasten

on

hyvinvointia

edistävälle
yhdessä

Tarkastele syyskauden liikkumista, missä onnistuitte? Muista
nähdä onnistumisia liikunnan lisäämisessä!

Vinkki:

ja
sekä

aktiivisuutta
elämäntavalle

huoltajien

-

pohja

arvostavalle

fyysistä

Pohdi, miten juhlapäiviä voisi viettää toiminnallisesti (esim.
esitykset, laulut ja leikit, joissa käytetään koko kehoa).

luoda

terveyttä

VASU

kanssa."

2018

Neuvokas perhe:

Ruokakasvatus. Materiaalia,
ideoita ja ilmainen verkkokurssi
ruokakasvatuksen avuksi

MUU LIIKUNTA

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

Pysähtyminen
- Peili
- Ajoradat

Hyppiminen
-Parkour -hippa
- Esteradat

Jouluiset laululeikit
Satujumppa (esim. jouluteema)
Lasten omat temppuradat
Kukkulan kuningas

VÄLINEENKÄSITTELY
-TAIDOT
Vierittäminen
- Curling/keilaus

Liikutaan arjen puuhissa:
Liikunnallinen joulukalenteri,
esim. Liikkuva
varhaiskasvatus -sivuilta

HAVAINNOT & TOTEUTUMISEN ARVIONTI

TAMMIKUU

Juhlapäivät

Uudenvuoden
päivä
Loppiainen

Tavoitteet:
Motoristen taitojen harjoittaminen päivittäin arjen
pedagogiikassa
Meidän ryhmän tavoite:

"Keskustelkaa
motorisesta
antakaa

palautetta

liikkumisesta

Pohdi, miten liikkuminen mahdollistuu arjessa. Mitä asioita
haluaisitte kehittää kevätkaudella?

lapsen

kehityksestä

myös

vanhemmille."

-

Varhaisvuosien

aktiivisuuden

Millaisia havaintoja olet tehnyt lasten liikkumisesta ja motorisesta
kehityksestä? Pohdi, miten havaintoja voisi hyödyntää
liikuntakasvatuksen sisältöjen suunnittelussa.

Vinkki:

fyysisen

suositukset

Suomen

talvibingo

latu

perheelle

tehtäväksi

MUU LIIKUNTA

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

VÄLINEENKÄSITTELY
-TAIDOT

Väistäminen
- Hiihto, luistelu
- Polttopallo

Liukuminen
- Luistelu, hiihto,
villasukkahiihto

Työntäminen
- Lumityöt-, ukot ja -linnat
- Ankkapaini

Musiikkiliikunta, tanssi
Lumitouhut
Talvilajit, pulkkailu

Omaehtoisen liikkumisen tukeminen
Liikuntalaatikko: Tehkää
ryhmätilaan oma laatikko, johon
valitaan muutamia
liikuntavälineitä ryhmän käyttöön,
esim. viikoksi kerrallaan.

HAVAINNOT & TOTEUTUMISEN ARVIONTI

ja

lapsen

HELMIKUU

Juhlapäivät

Laskiainen
Ystävänpäivä

Tavoitteet:
Liikunnan hyödyntäminen oppimisen välineenä ja tukena.
Meidän ryhmän tavoite:

"Lapsi

oppii

asioita

toiminnallisesti:
kokeille,

tutkien,

yrittäen

ja

erehtyen."

Pohdi, miten liikkuminen mahdollistuu arjen pedagogiikassa? Mihin
oppimisen osa-alueeseen liikkumista on ollut helppo yhdistää? Entä
mihin haastavaa? Löydätkö uuden toiminnallisen leikin tai tavan
käyttää liikuntaa oppimisen välineenä/tukena?

-

Varhaisvuosien

aktiivisuuden

Vinkki:

fyysisen

suositukset

Lukuja liikkuen, tavuja

touhuten -kirja ja nettisivut:
monipuolisia ideoita
toiminnalliseen oppimiseen.

MUU LIIKUNTA

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

Koukistaminen
- Jumppa, eläinjooga
- Juomapullot

Kinkkaaminen
- Tikashypyt/ruutuhyppely

Lumileikit
Talvilajit
Draama/satujumpat, roolivaatteet
käytössä

VÄLINEENKÄSITTELY
-TAIDOT
Heittäminen
- Osuma
- Eri heittotyylit, katso s. 7

Omaehtoisen liikkumisen tukeminen
Ulkoilussa vaihtoehtona hiihto
Lumikolat, pulkat ja liukurit esillä

HAVAINNOT & TOTEUTUMISEN ARVIONTI

MAALISKUU
"--varhaiskasvattajat ovat
lapselle roolimalleja myös
liikkumiseen liittyvissä
asioissa. Kiinnittäkää siis

Tavoitteet:
Kiinnitetään huomiota kannustamiseen ja kehumiseen.

huomiota, miten puhutte
liikkumiseen liittyvistä asioista.
Rohkaisetteko vai

Meidän ryhmän tavoite:

rajoitatteko?"

- Varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suositukset

Keskustelkaa yhdessä, millaisen esimerkin annatte lapsille liikkumiseen. Liikutaanko
teillä yhdessä lasten kanssa esimerkiksi ulkoilun aikana? Voisiko esim. ohjattuja
ulkoleikkejä lisätä? Kasvattajan kehuminen ja kannustus johtaa parhaimmillaan lapsen
sen hetkisen taitotason ylittämiseen ja uusiin onnistumisen kokemuksiin. Myös yhdessä
lasten kanssa kannattaa harjoitella toisen kannustamista.

MUU LIIKUNTA

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

Ojentaminen
- Venyttely

Laukkaaminen
- Laukkarata, kepparit
- Siirtymät

Kiinni ottaminen
- Koppipallo

Temppuradat
Ohjatut pihaleikit

Omaehtoisen liikkumisen tukeminen
Istumisen tauottaminen (esim.
taukojumppa)
Viikon väline:
Valitkaa ryhmätilaan yksi
liikuntaväline kerrallaan. Anna lasten
keksiä uusi liike/laji välineen avulla,
esim. joka päivä uusi liike

HAVAINNOT & TOTEUTUMISEN ARVIONTI

Juhlapäivät

HUHTIKUU

Pitkäperjantai
Pääsiäispäivä
Toinen
pääsiäispäivä
Vappuaatto

Tavoitteet:
Liikuntavälineiden ja telineiden monipuolisen käytön
varmistaminen.
Meidän ryhmän tavoite:

"Opetelkaa
ja

sääntöleikkejä

auttakaa

alkuun.

Olkaa

leikkejä
mukana

houkutelkaa

Pohdi, miten liikkuminen mahdollistuu arjessa. Onko liikuntavälineet
ja -telineet monipuolisesti käytössä?

työkaverit
tai

-

mukaan

Varhaisvuosien

Vinkki:
esim.

peliin

leikkiin."

aktiivisuuden

Pohdi, miten juhlapäiviä voisi viettää toiminnallisesti, esitykset, laulut
ja liekit, joissa käytetään koko kehoa).

ja

myös

fyysisen

suositukset

Ulkoliikuntakortit
välinevaraston
oveen

MUU LIIKUNTA

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

Heiluminen
- Keinupeffis
- Tanssi/draama

Juokseminen
- Hipat

Musiikkiliikunta, tanssi
Palloilu
Kuraleikit

VÄLINEENKÄSITTELY
-TAIDOT
Heittäminen
- Eri tavoin heitot, kts s. 7
- Kivet lätäkköön

Omaehtoisen liikkumisen tukeminen
Pallopelit käytävällä (hyödynnä esim.
sanomalehtimailoja ja
virkattua/huovutettua palloa)
Kuvasuunnistus (joko laminoidut kortit
tai tabletin hyödyntäminen)
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TOUKOKUU

Juhlapäivät

Vappupäivä
Helatorstai

Tavoitteet:
Motoristen taitojen harjoittaminen päivittäin arjen
pedagogiikassa

Helluntai
Äitienpäivä

Meidän ryhmän tavoite:

"Tarjotkaa
aisteille

lapsen

kokemuksia.

Pohdi, miten eri aistimuksia ja kokemuksia voisi hyödyntää
liikkumisessa.

luontoa

ja

Hyödyntäkää

myös

lähiympäristöä

rakennettua
oppimisen

paikkana."

-

Voisiko jonkun tutun leikin tai pelin viedä uuteen ympäristöön,
esim. metsään?

ja

kaikille

aistimuksia

Varhaisvuosien

aktiivisuuden

Vinkki:

fyysisen

suositukset

Innostun liikkumaan -

hankkeen materiaalit
luontotoimintaan

MUU LIIKUNTA

PERUSTAIDOT

SUUNNITELMA

TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

VÄLINEENKÄSITTELY
-TAIDOT

Pysähtyminen
- Väri/peili

Hyppiminen
- Hyppynaru
- Olympialaiset

Lyöminen
- Lautaspeli
- Saippuakuplat

Musiikkiliikunta, tanssi
Lasten omat temppuradat
Vappupallot liikuntakäyttöön

Yhteistyö huoltajien kanssa
Keskustelu lasten liikkumisesta
Jokin tempaus, esim. lasten ja
vanhempien yhteinen liikunnallinen
haaste, vanhempainilta tai vaikka
teemapäivä/viikko
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Juhlapäivät

KESÄ-HEINÄKUU

Juhannus

Tavoitteet:
Omaehtoisen liikkumisen tukeminen
Kesäisten liikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen
Meidän ryhmän tavoite:

"Suurin

osa

lapsista

kertoo
mieluisimmaksi
leikkipaikaksi
metsäiset

-

alueet."

Varhaisvuosien

aktiivisuuden

Vinkki:

fyysisen

suositukset

Suomen ladun

luontobingo

TASAPAINOTAIDOT
Väistäminen
- Polttopallo

LIIKKUMISTAIDOT
Kiipeileminen
- Pihakiipeilyt

VÄLINEENKÄSITTELY
-TAIDOT
Potkiminen
- Palloilu ja pihapelit

Retket lähiympäristöön
Pihaleikit:
hipat
ruutu- ja hyppynaruhyppelyt
perinneleikit
Pyöräily
Vesileikit
Omaehtoisen liikunnan tukeminen
Välineet lasten saatavilla
Kuvasuunnistus

HAVAINNOT & TOTEUTUMISEN
ARVIONTI

Kivet lätäkköön
Leikkialueen keskelle viedään vanne/saavi, johon leikkijät yrittävät heittää hernepusseja. Saavin ympärille (n. 3-5
metrin etäisyydelle) merkataan heittoalue, jonka takaa pitää heittää. Leikkijät jaetaan joukkueisiin ja jokaiselle
joukkueella annetaan omanvärisiä hernepusseja. Ohjaajan merkistä aletaan heittää yksitellen hernepusseja
saaviin/vanteeseen. Kun leikkijä on heittänyt kaikki omat pussinsa, hän voi lähteä hakemaan keskeltä ohi
menneitä oman joukkueen pusseja. Hän palaa aina heittämään heittoviivan taakse. Leikin voittaa joukkue, joka
on ensin saanut kaikki hernepussit saaviin. Sovelluksia: Heittotapojen vaihtelu, esim. alakautta, silmät kiinni,
huonommalla kädellä, sivulta.
Yhteiset vanteet
Levitetään vanteita lattialle. Musiikin soidessa liikutaan tilassa. Kun musiikki loppuu, jokainen etsii itselleen
vanteen. Yhden vanteen sisään voi mennä useampi leikkijä. Vanteita vähennetään jokaisen pysähdyksen jälkeen.
Kokeilkaa kuinka vähillä vanteilla selviätte! Voi soveltaa niin, että vanteen sisään täytyy asettaa ennalta
päätetty kehonosa, kuten oikeat kädet tai vasemmat kantapäät.
Kapellimestari ja peili
Leikkijät jaetaan pareihin ja parit asettuvat seisomaan vastakkain. Toinen on kapellimestari ja toinen peili.
Kapellimestari liikkuu erilaisiin tasapainoasentoihin ja peili seuraa liikettä pysähtyen kapellimestarin näyttämiin
asentoihin. Liikutaan äänettömästi keskittymisen takaamiseksi. Taustalla voi soida musiikki, joka luo rytmiä ja
tunnelmaa. Kolmen liikkeen jälkeen vaihdetaan roolit. Haaste: Kapellimestari tekee liikkeitä, joissa pää on
alaspäin.

Lähde: Ruotsalainen 2020

Ankat lentävät
Leikin ohjaaja huutaa eri eläinten nimiä ja tavan, jolla kyseinen eläin liikkuu. Jos eläin oikeasti liikkuu huudetulla
tavalla, tulee leikkijöiden liikkua eläimen tavoin. Mikäli eläin ei oikeasti liiku niin, tulee leikkijöiden jähmettyä
paikalleen. Esim: jos ohjaaja huutaa: "jänikset hyppivät", leikkijät alkavat hyppiä kyykkyhyppyjä. Jos ohjaaja
huutaa: "jänikset lentävät", kaikki jäävät paikalleen. Huudettavia eläimiä esimerkiksi hevonen (laukkaa), leijona
(vaanii), kenguru (pomppii), lokki (lentää) ja ahven (ui).

Lähde: Jaakkola 2014

Leikkejä motoristen taitojen kehittämiseen

Liukuhihna
Leikkijät jaetaan 4-5 hengen ryhmiin. Leikkijät asettuvat (yhtä lukuun ottamatta) päinmakuulle kylki kylkeen,
päät ja jalat samaan suuntaan ja ojentavat kädet vartalon jatkoksi. Viimeinen asettuu kahden ensimmäisen
lapsen päälle poikittain päinmakuulle (=vatsalleen). Vierekkäin olevat alkavat kieriä poispäin päällä makaajasta,
jolloin hän alkaa kieriä heidän päällään kuin liukuhihnalla. Tämän jälkeen hän jää rivin viimeiseksi päinmakuulle.
Ensimmäinen nousee liukuhihan päälle ja näin kaikki pääsevät vuorollaan rullaamaan liukuhihnalle. Alle voi
laittaa jumppamottoja, mattoja tai patjan. Leikkiä voi testata myös lumihangessa tai lakanan päällä nurmikolla.
Parkour-hippa
Valitaan 2-3 hippaa. Leikkijät juoksevat ympäri salia. Hipan kosketuksesta kiinni jäänyt menee konttausasentoon.
Kiinnijääneen voi pelastaa hyppäämällä turvallisesti hänen ylitseen. Esimerkiksi laittamalla käden kiinnijääneen
selän päälle ja hyppäämällä vuorojaloin hänen jalkojensa yli, tai vain yhden käsituen varassa, jolloin käsi
asetetaan lantion päälle ja jalat heilautetaan yli kiinnijääneen jalkojen puolelta.
Osuma
Jokaiselle leikkijälle annetaan oma sanomalehtiarkki, joka rypistetään sanomalehtipalloksi. Leikkijät juoksevat
ympäri tilaa ja heittävä toisiaan sanomalehtipalloilla. Osuman saaneella kehonosalla tulee nopeasti koskettaa
lattiaa, minkä jälkeen pääsee takaisin peliin. Tällöin ei toiset eivät saa heittää.
Ankkapaini
Asetutaan parin kanssa vastakkain kyykkyyn, kämmenet polvissa kiinni. Tehtävänä on pepulla kumota pari, niin
että hän pyllähtää. Liikutaan koko ajan kyykyssä. Käsillä ja jaloilla ei saa tuupata.
Juomapullot
Jokaisella leikkijällä on juomapullo. Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen. Juomapullot asetetaan ympäri tilaa
pystyasentoon. Toisen joukkueen tehtävänä on kumota pulloja määrätyllä kehonosalla, kuten kyynärpäällä ja
toinen joukkue yrittää mahdollisimman nopeasti nostaa ne takaisin pystyyn. Nostamiseen käytetään sekä oikeaa
että vasenta kättä. Vaihdetaan paljon kehonosia, kuten vatsa, polvi, kantapää, kylki.. Lapset voivat keksiä lisää.
Vaihdetaan rooleja.
Lakanajoki
Tehdään mutkitteleva joki lakanoista tai vilteistä (rullaamalla ne pötköiksi). Leikkijät loikkivat joen yli vuorojaloin
siksakkia. Lakanaesteet voivat olla erimuotoisia ja paksuisia, jolloin loikkaamiseen tarvitaan eri määrä voimaa.
Vaihtakaa myös hyppimistapaa: tasajalkaa, yhdellä jalalla, etu- ja takaperin, sivuttain, päkiöillä ja kyykyssä
hyppyjä. Voi tehdä myös pareittain, jolloin toinen näyttää ylittämistavan ja toinen matkii perässä.
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Loruleikkejä
Tikka puuta koputtaa -loruleikki
Tikka puuta koputtaa (koputetaan etusormella toisen
käden kämmeneen)
Jänis laukkaa laputtaa (juostaan kämmenillä reisiä
pitkin)
Orava käpyä nakertaa (heilutellaan sormia suun
edessä)
Myyrä kolosta kurkistaa (tehdään etusormesta ja
peukalosta ”reiät”, joista kurkistellaan)
Vaan kuka se tuolta tallustaa?
(yksi lapsi kerrallaan liikkuu matkien jotain eläintä.
Muut koittavat arvata, mikä eläin on kyseessä)
Harakka hyppii
Lausutaan runo ja tehdään siihen kuuluvat liikkeet:
Harakka hyppii maassa – Hypitään paikallaan.
Västäräkki keikkuu kivellä – Keinutaan puolelta
toisella.
Varpunen nokkii katolla – Selkä mahdollisimman
suorana ”nokitaan” maata kohti.
Kissa köyristää selkäänsä – Köyristetään selkää.
Kaikki linnut pelkää – Vapistaan.
Tuolla ne jo lentää – Heilutetaan käsiä kuin siipiä.
Omaan pikku pesään – Tehdään käsistä pesä.
Pienet kalat
Valitaan yksi leikkijöistä haueksi, muut ovat
pikkukaloja. Lausutaan runo:
Pienet kalat uivat ai ai, pienet kalat uivat ai ai
pienet kalat uivat ai ai,
tuleeko jo hauki ei kai.
Pikkukalat uivat runon ajan lattialla mahallaan
luikerrellen siihen asti, kunnes runossa kuuluu KAI.
Silloin kalat jähmettyvät paikoilleen. Hauki nappaa
pois pelistä tai apuhauiksi ne, jotka liikahtivat
Karhu mörrikät
Osa leikkijöistä tekee pesän seisoen kädet
ojennettuina toinen toisilleen kuin majan katoksi. Muut
leikkijät ovat karhuja, jotka kuljeskelevat ympäriinsä
lorun mukaan:
Karhu mörrikät, jörrikät, pörrikät, lystiä pitävät kaiken
kesää (Kuljetaan karhuina)
Syksyllä vasta kömpivät pesään (Mennään pesään)
Siellä ne nukkuvat makoisasti uuden hunajan tuoksuun
asti (Ollaan hiljaa)

Liikuntavälineitä kodin
materiaaleista
Pahvilaatikot:
este, maali, auto (työntäminen)
tarkkuusheittelyt laatikkoon
Matot:
tasapainottelut
(varpailla,
etuperin,
takaperin, sivuttain)
kieriminen, konttaaminen, hyppääminen
raitojen tai maton yli
Pehmolelut
hyödynnä kuin hernepussia
Häntäpallot
Sanomalehtiä kepeiksi ja mailoiksi
Lakanat
Kangassuikaleet
Maito- ja mehupurkit
Tyynyt
Talous- ja wc-paperirullat
Höyhenet

Musiikkia & laululeikkejä
Hyödynnä esimerkiksi näitä:
Areena audio: 100 lastenlaulua
Fröbelin palikat
Satu Sopanen
Pää - olkapää - peppu
Jos sul lysti on
Hämä-hämä-häkki
Piiri pieni pyörii
I-ha-haa
Elefanttimarssi
Leipuri Hiiva
Työnnän pullat uunihin
(ojennetaan kädet eteenpäin)
vedän valmiit takaisin
(vedetään kädet takaisin)
näen piipusta kun savu kohoaa
(piirretään sormella savukiehkuraa ylöspäin)
Leipuri hiiva
(kädet rinnalta lantiolle piirretään IIISO
vatsakumpu)
hän asuu kumputiellä
(käsillä "ajetaan" tietä ylösalasylösalas)
hän pullat kakut leipoo siellä
(taputetaan käsiä yhteen x7)
näen piipusta kun savu kohoaa
(piirretään savukiehkura).
Leikkiä voi muutella tehden liikkeet tosi isosti tai
pienesti.
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