
LASTEN AKTIIVISUUDEN TUKEMINEN  
ULKOILUTILANTEISSA 
 

 

 

Tiivistelmä 

Tuetaan lasten aktiivisuutta ulkoilutilanteissa monipuolisten ulkoliikuntavälineiden ja pihapelien myötä sekä kasvattajien 
asennetta ja aktiivisuutta pohtimalla ja kehittämällä. 

Tekijä(t) 

Henna ja Tiiu, varhaiskasvatuksen opettajat, Kerttulin päiväkoti, Turun kaupunki 

Kohderyhmä 

Varhaiskasvatus, esiopetus 

Asiasanat 

Liikunta, ulkoilupedagogiikka, ulkoliikuntavälineet 

Tausta 

Tavoitteena oli kehittää päiväkodin ulkotoimintaa ja tukea lasten aktiivisuutta. 

 
Päiväkodissa on rajattu alue alle 3-vuotiaiden lasten ulkoiluun. Pienten ryhmissä työskentelevät kaipasivat ratkaisuja, 
miten isohkon piha-alueen voisi ottaa aktiivisempaan käyttöön. Etenkin vanhemmat lapset kokivat päiväkodin yli 3-vuo-
tiaille suunnatun pihan tylsäksi. Nuoremmat lapset kokivat pihan telineet heille vielä liian haastaviksi. Myös huoltajilta 
kysyttiin ehdotuksia päiväkodin pihojen ja ulkoilujen kehittämiseksi. Isojen pihalla ulkoilee päivittäin varhaiskasvatus-, 
esiopetus- ja alkuopetusikäisiä lapsia, joten pihaa halutaan kehittää siten, että se tukisi eri-ikäisten lasten liikkumistai-
toja, -motivaatiota ja -aktiivisuutta. Lisäksi kasvattajat kokevat, että ulkoilun pedagogiikkaa ja kasvattajan roolia ulkoiluti-
lanteissa tulisi kehittää yhteisesti. 

Menetelmän kuvaus 

- Pihasääntöjen päivittäminen yhdessä koko henkilöstön kanssa lasten liikunnallista aktiivisuutta tukeviksi. Pihasään-
nöt löytyvät kirjallisina ulkovarastosta sekä kuvitettuina aidalta ja porteista lasten tasolta.  

- Keskustelua ulkoilun pedagogiikasta ja kasvattajan roolista lasten aktiivisuuden mahdollistajana ja tukijana sekä 
havainnoijana.  

- Käytössä on erilaisia ulkoliikuntavälineitä (esim. vanteet, purkkijalat, keppihevoset, sählymailat, -maalit ja -suojalasit 
sekä palloja, motoriikkasetti, merkintälautasia ja trampoliini) sekä pihapelejä (kroketti, boccia ja mölkky). 

- Pienten pihan tyhjään osaan rakennetaan muuntuvia liikuntaratoja mm. tasapainokivien ja katuliitujen avulla.  
- Valmistetaan ryhmien yhteiseen käyttöön ulkoliikuntaleikkipusseja. Lisäksi voidaan tehdä valmiita leikkilaatikoita, 

joihin on koottu lapsille opetettuja ulkoleikkejä ja joita lapset voivat itsenäisesti hyödyntää. 
- Tiistaisin pienten puolella ja perjantaisin isojen pihalla järjestetään ”leluton” ulkoilu, jolloin tarjotaan aktiivisesti ulko-

liikuntavälineitä ja -pelejä lasten käyttöön sekä järjestetään niistä liikuntapisteitä. Kukin ryhmä vuorollaan huolehtii 
perjantaisin liikunnallisten ulkoleikkien ohjaamisesta.  

Käyttötarkoitus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018:  
3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt  
4.5 Oppimisen alueet (Kasvan, liikun ja kehityn) 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014:  
3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet (Hyvinvointi ja turvallinen arki) 
3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa 
4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet (Kasvan ja kehityn) 

Tarvittavat välineet 

Ulkoliikuntaa ja lasten omaa aktiivisuutta tukevat välineet, ks. kohta ”menetelmän kuvaus”. 

Aika 

Käytössä ulkotoiminnassa päivittäin. 


