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Tiivistelmä 

Muokataan päiväkodin käytävät, portaikot ja aulatilat liikuntaan ja leikkiin innostaviksi. 

Tekijä(t) 
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Kohderyhmä 

Varhaiskasvatus, esiopetus 

Asiasanat 

Liikunta, leikki, oppimisympäristö 

Tausta 

Lapset toivoivat sisätiloihin liikkumismahdollisuuksia. Kasvattajat pitävät tärkeänä siirtymätilanteiden hyödyntämistä las-
ten liikunnallisuuden ja motoristen taitojen kehittymisen tukemisessa. 
 

Menetelmän kuvaus 

Kiinnitettiin käytävien varrelle seiniin kuvallisia liikuntaohjeita sekä iPadin avulla avattavia QR-koodeja (tanssivideoita, 
taukojumppaa ja liikunnallisia laululeikkejä), jotka lisäävät siirtymätilanteiden liikunnallisuutta. Pyritään kehittämään las-
ten motorisia taitoja siirtymätilanteissa myös käytävien lattiaan sähkömiehenteipillä teipattujen liikuntaratojen avulla 
sekä jumppalaattojen avulla. Portaita kulkiessaan lapset voivat harjoitella esim. matemaattisia taitoja. Käytävätilat sopi-
vat myös temppuratojen rakentamiseen. Aulatiloihin rakennetaan lasten ehdottamia vaihtuvia leikkiympäristöjä, joita eri 
ryhmien lapset voivat vuorollaan tai yhdessä käyttää. 
Ollaan käyty keskustelua siitä, miten sisätiloja voisi muokata liikunnan mahdollistamiseksi. Millaiset aktiiviset leikit ovat 
sisällä sallittuja ja kootaan niistä vinkkilistan.  
Ryhmät ovat kokeneet toimiviksi: energianpurku (esim. kellotettu aika), paini ohjeiden mukaan, välineet, jotka eivät riko 
paikkoja (esim. ilmapallo, sanomalehdet ja hyppynarut), lepohuoneen hyödyntäminen pienryhmätoiminnassa liikunnalli-
seen tekemiseen, liikuntakuvat, liikunnalliset viihdytysleikit odottelutilanteissa, aktiivisten tilanteiden sanoittaminen, li i-
kuntaleikit ja -laulut eri tilanteissa, sähly pehmopallolla ja sanomalehtimailoilla, lattialla tai penkin päällä miekkailu sekä 
keilaaminen. 
Leikin ja pelaamisen rikastuttamiseksi pidetään joka kuun viimeinen perjantai ryhmien lelujen, lautapelien tai palapelien 
vaihtopäivät. 
https://blog.edu.turku.fi/dli/2020/03/19/liikuntaa-ja-leikkia-kerttulin-tyhjiin-tiloihin/ 
https://blog.edu.turku.fi/dli/2020/11/30/lisaa-liiketta-siirtymatilanteisiin/ 

Käyttötarkoitus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018: 
2.5 Oppimiskäsitys 
3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 
4.5 Oppimisen alueet (Kasvan, liikun ja kehityn) 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: 
3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa 
4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet (Kasvan ja kehityn) 

Tarvittavat välineet 

Käytävien varrelle seiniin laminoituja kuvallisia liikuntaohjeita sekä QR-koodeja (joista avautuu esim. tanssivideoita tai 
liikunnallisia laululeikkejä), iPadit QR-koodien avaamiseen, sähkömiehenteippiä lattiaan tehtävien liikuntaratojen valmis-
tamiseen, esim. matemaattisia tehtäväkortteja portaikkoon sekä leikkitiloja varten vaihtuvia leikkivälineitä. Liikuntalaat-
toja käytetään siirtymätilanteissa, jolloin odottaminen on hauskempaa ja siirtymät sujuvampia. 
 

Aika 

Liikuntavinkit ja -radat sekä leikkitilajärjestelyt tulevat pysyviksi, mutta niitä vaihdellaan tarpeen vaatiessa lasten moti-
vaation säilyttämiseksi. 
 

https://blog.edu.turku.fi/dli/2020/03/19/liikuntaa-ja-leikkia-kerttulin-tyhjiin-tiloihin/
https://blog.edu.turku.fi/dli/2020/11/30/lisaa-liiketta-siirtymatilanteisiin/

