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Tiivistelmä 

Kiertävien liikuntavälineiden hyödyntäminen. Lapset mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa rataa ja ideoimassa. 
Jokaisen motoristen taitojen kehitys voidaan huomioida radalla ja muokata rataa sen mukaan.  
 

Tekijä(t) 

Iina, varhaiskasvatuksen opettaja, Arkeologinkadun päiväkoti, Turun kaupunki 

Kohderyhmä 

Varhaiskasvatus, alueellinen integroitu erityisryhmä 

Asiasanat 

Liikunta, leikki, monipuolisuus, tasapaino, erilaiset hypyt 

Tausta 

Kiertävän liikuntakassin käyttö mahdollistaa tietyin väliajoin monipuolisempaa liikuntavälineistön käyttöä.  
Lasten kanssa haluttiin tehdä rata, johon he pääsisivät mahdollisimman monipuolisesti itse vaikuttamaan ja rakenta-
maan unelmien liikuntarataa. Samalla harjoiteltiin neuvottelua ja yhteistyötä pienryhmissä. 
 

Menetelmän kuvaus 

Päiväkodin isoon saliin kerättiin paljon erilaisia liikuntavälineitä, joista lähdettiin pohtimaan yhdessä mitä niillä voisi 
tehdä. Lapset innostuivat pomppimisesta, jolloin mietittiin miten välineitä voisi pomppimiseen yhdistää. Radalla päästiin 
pomppimaan monipuolisesti ja harjoittelemaan erilaisia hyppyjä. Radalla jokainen sai liikkua omien taitojen mukaan ja 
jokainen sai varmasti onnistumisen kokemuksia. Erilaisten hyppyjen lisäksi radalla tasapainoiltiin, ryömittiin ja kiipeiltiin. 
 

Käytännön kokemuksia 

Liikuntavälineitä on radan rakentamisen lisäksi hyödynnetty muissakin tilanteissa ja lasten keksimä hyppyrata vanteilla 
siirtyi hetkeksi ryhmätilaan ja aktivoi lapsia liikkumaan hyppien eri siirtymätilanteissa.  
Temppuratoja on rakenneltu myös talon omilla välineillä, mutta oli kivaa vaihtelua saada lisää monipuolisia liikuntaväli-
neitä käyttöön. Hyppypussit ovat olleet erityisen suosittuja. 
 

Käyttötarkoitus 

Varhaiskasvatussuunnitelma 
Kielten rikas maailma: 

- vuorovaikutuksen kehittyminen  
- itse ilmaisuun kannustaminen  

Ilmiasun 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: 
- 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: 
- 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 talojen välillä.  
 
Liikuntakassit sisältävät muun muassa 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.  
 


