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Tiivistelmä 

Liikunnan ja liikuntavälineistön lisääminen päiväkodin jokaiseen taloon. 
Kiertävä välineistö, jolla mahdollistetaan jokaiseen taloon sopivat monipuoliset liikuntavälineet. 
 

Tekijä(t) 

Iina, varhaiskasvatuksen opettaja, Arkeologinkadun päiväkoti, Turun kaupunki 

Kohderyhmä 

Varhaiskasvatus, esiopetus 

Asiasanat 

Liikunta, leikki, monipuolisuus 

Tausta 

Päiväkoti toimii fyysisesti kolmessa erilaisessa rakennuksessa, jonka oppimisympäristöt ja tilaratkaisut ovat hyvin erilai-
sia.  
Haluttiin jokaiselle päiväkodin lapselle yhtäläiset mahdollisuudet monipuolisen liikuntavälineistön käyttöön ja liikunnan 
iloon.  
Välineistön tuli olla helposti siirreltävää talosta toiseen.  
Muutamia kiinteitä perusliikuntavälineitä jokaiseen taloon, tilojen mahdollisuuksien mukaan.  
 

Menetelmän kuvaus 

Perusliikuntavälineistöä päivitettiin jokaisessa talossa. Tämän lisäksi hankittiin päiväkodille yhteinen isompi liikuntaväli-
nekokonaisuus, joka kiertää kuukauden kerrallaan talojen välillä mahdollistaen kaikkien tasapuolisen mahdollisuuden 
välineiden käyttöön.    
Hankintoja tehtiin sillä ajatuksella, että jokaisen lapsen on mahdollista käyttää liikuntaan kannustavaa ja motorista kehi-
tystä tukevaa välineistöä, joita ryhmät pystyvät monipuolisesti muokkaamaan juuri ryhmän lasten tarpeita vastaaviksi.  
Yhteen päiväkodin taloista hankittiin kiipeilyseinä ja huoneeseen liikuntamatot mahdollistamaan turvallinen kiipeily jokai-
selle tilan käyttäjälle. Lisäksi kahteen taloon mahtui isoja pehmopalikoita liikuntaan ja rakenteluun. 
Ammattikirjallisuutta hankittiin osaksi välineistöä, tukemaan toiminnan pedagogista suunnittelua ja antamaan ideoita 
monipuoliseen liikuntakasvatukseen.   
 

Käyttötarkoitus 

Varhaiskasvatussuunnitelma 
Kielten rikas maailma: 

- vuorovaikutuksen kehittyminen  

- itse ilmaisuun kannustaminen (kielellinen vuorovaikutus ympäristön kanssa, kulttuuriperinnön siirtäminen mm. 
erilaisten perinneleikkien avulla, kuulluksi tuleminen ja aikuisen sensitiivinen ja kannustava tukeminen toimin-
nassa) 

Ilmaisun monet muodot: 

- kehollinen ilmaisu (mm. positiivisen minäkuvan kehittyminen) 
Minä ja meidän yhteisömme: 

- eettisen ajattelun kehittyminen (mm. muiden huomioiminen, oikea-väärä-pohdinnat, oman vuoron odotus, aut-
taminen, kannustaminen, säännöt ja niiden noudattaminen, turvallisuus) 

Tutkin ja toimin ympäristössäni: 
- aikaa ja tilaa tutkimiseen (aikuinen mahdollistaa lapsen päättelytaitojen kehittymisen, sekä luo tilanteita lapsen 

kehitysvaiheen huomioiden) 

- lapset aktiivisina toimijoina (onnistumisen kokemukset ja uudet taidot kehittyvät aikuisen tukiessa lapsen suo-
riutumista myös aiempaa vaikeammista tehtävistä) 

- matemaattisten valmiuksien tukeminen (mm. muodot, väri, lukumäärät, sijainti käsitteet, muutokset ympäris-
tössä) 

Kasvan, liikun ja kehityn: 
- lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen 
- monipuolinen välineistö (mm. liikkumis-, tasapaino- ja käsittelytaitoja kehittävät välineet) 

- motoristen perustaitojen kehittyminen (lapsen kehitystasoa tukevaa ja kehittävää monipuolista liikuntaa ar-
jessa) 

- lapsen oikeus liikkumiseen 
- oppimisen ja onnistumisen ilo 
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Tarvittavat välineet 

Liikuntavälineet, jotka kulkevat kahdessa eri kassissa päiväkodin eri talojen välillä.  
Liikuntakassit sisältävät mm. seuraavia välineitä: 
- tasapainorata 
- tasapainokivet 
- tunnustelulaatat 
- hyppypusseja 
- pehmokeihäät 
 
Lisäksi jokaisessa talossa on lisää perusliikuntavälineistöä, joiden avulla mahdollistetaan liikuntavälineiden saatavuus ja 
käyttömahdollisuus päivittäin, vaikka liikuntakassi ei omassa talossa sillä hetkellä olisi. Kiertävien välineiden kautta saa-
daan lisää vaihtelua päivittäiseen liikkumiseen. 
 


