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TERVETULOA MUKAAN
INNOSTAMAAN LASTEN
VARPAAT VAUHTIIN!
Syksy on täällä ja niin myös Varpaat vauhtiin -kampanja,
joka jo neljättätoista kertaa innostaa lapset ja aikuiset
varhaiskasvatuksessa ympäri Suomen liikkumaan ja
liikuttamaan!
Esittelemme kasvattajan oppaassa tiivistetysti juuri
julkaistut uudet Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden
suositukset- Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä.
Suositukset antavat ohjeita alle kahdeksanvuotiaiden
lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen
suunnittelusta ja toteutuksesta varhaiskasvatuksessa.
Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle ja
tämän syksyn kampanjassa haluamme kiinnittää erityistä huomiota liikkumisen
määrään. Uuden suosituksen mukaan alle kahdeksanvuotiaan lapsen pitäisi liikkua
ja olla fyysisesti aktiivinen vähintään kolme tuntia päivässä! Tavoitteeseen päästään
vain, kun kaikki lasta liikuttavat tahot toimivat yhdessä rintamassa, kohti samaa
päämäärää. Varhaiskasvatuksella on tässä merkittävä rooli. Lapsen päivittäisen
fyysisen aktiivisuuden suositus koostuu kuormittavuudeltaan monipuolisesta
liikkumisesta: kevyestä liikunnasta ja reippaasta ulkoilusta sekä erittäin
vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Näille kaikille kuormittavuuden tasoille on
tilaa päivähoitopäivässä!
Syksyn 2016 kampanjaan on saatu ideoita turkulaiselta Vilskeen päiväkodilta. Ideat
ovat käytännössä hyviksi havaittuja, jalostettuja ja toimivia! Vilskeen liikuttajien
terveiset Varpaat vauhtiin -kampanjaan osallistuville löytyvät oppaasta.
Kiitos, että olette ottaneet kampanjan mukaan syksyn suunnitelmiin!

Vinkkejä siitä, miten lasten
osallisuutta voidaan huomioida
on merkitty materiaaleissa
-kuviolla. Ideoikaa itse lisää!

Ruotsinkieliset materiaalit ovat tulostettavissa osoitteessa:
http://www.sport.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvattaja/
varpaat-vauhtiin/materiaalit
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ILOA, LIIKETTÄ JA YHDESSÄ
TEKEMISTÄ – VARHAISVUOSIEN
FYYSISEN AKTIIVISUUDEN
SUOSITUKSET
Lapsella on synnynnäinen
tarve olla fyysisesti aktiivinen.
Lapsen fyysinen aktiivisuus on
leikkiä, liikkumista ja tavallisia
arjen fyysisiä tehtäviä. Liikkuessaan lapsi harjoittelee ja
kehittää motorisia taitojaan,
jolloin myös hänen terveytensä,
hyvinvointinsa ja toimintakykynsä kehittyy. Liikkuminen
ja motoristen taitojen opettelu
parantavat lapsen edellytyksiä
uusien asioiden oppimiseen ja
koulunkäyntiin. Hyvät motoriset
taidot edistävät myös lapsen
elämänlaatua ja suojaavat lasta
sosiaaliselta syrjäytymiseltä.
Liikunnallinen lapsuus edistää
kokonaisvaltaista terveyttä ja
hyvinvointia sekä myönteistä
elämänkulkua.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten taustalla on
YK:n lasten oikeuksien yleissopimus, jonka lähes kaikkiin
sisällöllisiä oikeuksia koskeviin
artikloihin kuuluu myös liikkumiseen tai fyysiseen aktiivisuuteen liittyvä ulottuvuus.
Suositukset perustuvat tutkimustietoon siitä, miten fyysisesti aktiivisella elämäntavalla
alle kahdeksanvuotiaiden lasten
kanssa toimivat aikuiset voivat
mahdollistaa lasten oikeuksien
toteutumisen tukemalla lasten
kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia
liikunnan avulla.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset antavat
ohjeita alle kahdeksanvuotiaiden
lasten fyysisen aktiivisuuden
määrästä ja laadusta, fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun
liikunnan ja liikuntakasvatuksen
suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.
Suositukset on tarkoitettu
lasten vanhempien, varhaiskasvatus-, liikunta- ja terveydenhoitohenkilöstön sekä muidenkin
alle kahdeksanvuotiaiden lasten
liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen osallistuvien käyttöön.

Vauhti virkistää

Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä
Vauhdikas fyysinen
aktiivisuus
Vauhdikas juokseminen, trampoliinihyppely, kiipeily, uinti, hiihto

Reipas ulkoilu
Potkupyöräily, polkupyöräily, luistelu

Kevyt liikunta
Kävely, pallonheitto,
keinuminen, tasapainoilu

Rauhalliset arjen touhuilut

ylipitkiä istumisen jaksoja välttäen
Autoilla, rakennuspalikoilla tai nukeilla leikkiminen,
vaatteiden pukeminen, ruokailu

Uni ja lepo
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VAUHTI VIRKISTÄÄ
– VÄHINTÄÄN KOLME TUNTIA
LIIKKUMISTA JOKA PÄIVÄ
Alle kouluikäisten lasten arkipäivät kuluvat enimmäkseen
fyysisesti kevyissä touhuissa.
Lapset liikkuvat keskimäärin
yhdestä kahteen tuntia päivässä.
Tuosta ajasta noin tunti kuluu
reippaaseen liikuntaan. Alle
kouluikäisistä lapsista kuitenkin
vain 10-20 % saavuttaa
normaalia kasvua, kehitystä,
terveyttä ja hyvinvointia edellyttävän ja nykysuositusten
mukaisen päivittäisen fyysisen
aktiivisuuden määrän. Erityistä
tukea tarvitsevat lapset liikkuvat keskimäärin muita
vähemmän, koska heillä ei ole
samanlaisia mahdollisuuksia
osallistua liikuntaan kuin muilla
lapsilla.

LISÄÄ

o leikkejä ja muuta
liikuntaa ulkona
ja luonnossa
o yhdessä liikkumista
ja liikunnan iloa
o kannustusta
ja rohkaisua

Tavoitteena on, että lapsen
tarve ja oikeus liikkua joka
päivä toteutuu kaikilla lapsilla.
Lapsen päivittäinen vähintään
kolmen tunnin fyysinen aktiivisuus koostuu kuormittavuudeltaan monipuolisesta liikkumisesta: kevyestä liikunnasta ja
reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä
aktiivisuudesta. Lapselle on
luonteenomaista liikkua, leikkiä
ja touhuta asentoaan vaihdellen.
Lapsi oppii asioita toiminnallisesti: tutkien, kokeillen, yrittäen
ja erehtyen. Siksi pitkät eli yli
yhden tunnin paikallaanolo- ja
istumisjaksot eivät ole lapselle
ominaisia tapoja toimia. Kun on
välttämätöntä pysyä paikoillaan, toiminnallisilla tehtävillä
tauotetaan ja tuodaan vaihtelua
toimintaan.

VAIHDA

o paljon istumista
sisältävät leikit aktiivisempiin leikkeihin
o kielto kannustukseen

Tavoitteisiin päästään, kun
varhaiskasvatushenkilöstö
huomioi omalta osaltaan
seuraavat seikat:
o Huolehtikaa lasten päivittäisestä ulkoilemisesta ja
välttäkää toimintoja, joissa
edellytetään lapsilta pitkiä
jaksoja paikallaan oloa.
Ohjatkaa lapsille liikunnallisia sääntöleikkejä – ainakin
ulkona.
o Huomioikaa erityisesti vähän
liikkuvat lapset ja innostakaa
heitä fyysisesti aktiivisiin
leikkeihin.

VÄHENNÄ

o pitkäaikaista
paikallaan oloa
o turhia liikkumista
rajoittavia kieltoja

Suositukset löytyvät osoitteesta:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut
Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2016
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NÄIN SUJUVAT VAUHTIVARPAAN
SEIKKAILUVIIKOT
o Keskustele lasten kanssa
Vauhtivarpaan liikuntaviikoista ja siitä, miten tärkeää
on liikkua joka päivä. Vauhtivarvas pysyy hyvässä
kunnossa ja iloisena, kun se
näkee liikkuvia lapsia.
o Valitse jokaiselle päivälle tai
viikolle sopiva ulkoliikuntaleikki. Päivän / viikon leikki
kannattaa laittaa näkyville,
jotta lapset tietävät, mitä
tänään on ulkoliikunnassa
luvassa.

o Houkuttele ja innosta lapset
liikkumaan mahdollisimman
paljon ja usein päivän
aikana. Kannusta lapsia itse
keksimään erilaisia tapoja
liikkua, onnistua ja pitää
hauskaa. Esimerkiksi lasten
itse keksimä hippa voi olla
kampanjan hittijuttu!
o Juttele lasten kanssa myös
siitä, mikä on lasten mielestä
kaikkein kivointa liikkumista.

o Hyödynnä Vauhtivarvasta
liikkumisen innostajana myös
kampanjan jälkeen.
o Ota ohjelmaan monipuolisesti
myös muuta ulkoliikuntaa,
kuten metsäretki, seikkailurata tai kävely kirjastoon.
Näin saat ulkoliikunnasta
kaiken hyödyn irti.

Terveisiä Päiväkoti Vilskeestä!
Työyhteisömme on ollut ilolla mukana
tekemässä syksyn 2016 Varpaat
vauhtiin -kampanjaa. Me Vilskeessä
uskomme, että lapset ovat löytöretkeilijöitä ja että oppiminen tapahtuu
parhaiten tutkimalla ja ihmettelemällä. Meillä kaiken oppimisen ja
toimimisen perustana on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toiminnallinen
oppiminen; lapsilähtöisyys, luovuus,
luonto ja liike.
Vilskeen ideologia ja ajatus on
lähteä rakentamaan varhaiskasvatusta uudella tavalla, kehittää ja
viedä asioita uusille uomille, ajatella
ja toteuttaa uusia toimintatapoja.
Liike on meille tapa toimia ja oppia.
Tärkeintä liikkeessä on määrä ja
laatu. Laadun takaa koulutettu
hyvinvoiva henkilökunta. Lasten
perusmotoristen taitojen havainnointi
on pohja suunnittelulle ja suunnittelu
on pohja yksilöllisten taitojen kehittymisen tukemiselle. Esimiehen rooli
päiväkotien liikkeen lisäämisessä on
suuri - esimieshän on se, joka johtaa
orkesteria. Kun esimies luo innostavan, positiivisen ja ennen kaikkea
sallivan ilmapiirin, on henkilökunnan
helpompi lähteä liikuttamaan ja
innostaa lapset ja työtoverit liikunnan
iloon.
Paljon vilskettä teidän kaikkien syksyyn!
Henna Heinonen
Päiväkodin johtaja, Päiväkoti Vilske
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VAUHTIVARPAAN
ESIMERKKIVIIKKO
Voit toteuttaa Vauhtivarpaan seikkailuviikot omalle
ryhmällesi sopivalla tavalla. Tässä esimerkkejä
kampanjan toteutuksesta siten, että liikuntaa on
monipuolisesti pitkin päivää. Poimi toimivimmat!

Esimerkkiviikko
Maanantai

Aamupäivä:
Virittäydytään seikkailuun ja jutellaan Vauhtivarpaan liikuntaviikoista.
Valitaan liikuntaleikki, jota leikitään pihalla.
Iltapäivä:
Leikitään erilaisia hippaleikkejä.

Tiistai

Aamupäivä:
Kokeillaan SporttiVarttia pihalla.
Iltapäivä:
Liikuntavälineet vapaasti lasten saataville.
Innostetaan lapsia keksimään omia leikkejä liikuntavälineillä.

Keskiviikko

Aamupäivä:
Lähdetään retkelle metsään ja leikitään puuhippaa.
Iltapäivä:
Leikitään yhdessä jotain lasten itsekeksimää leikkiä ulkona.

Torstai

Aamupäivä:
Harjoitellaan pyörällä ajoa tai kävellään kirjastoon.
Iltapäivä:
Leluton iltapäiväulkoilu tai käytössä vain liikuntavälineet.

Perjantai

Aamupäivä:
Tehdään pihalle temppurata.
Iltapäivä:
Kierretään temppurata yhdessä vanhempien kanssa.

Vauhtivarpaan esimerkkipäivä
Aktiivinen aamu

Keho käyntiin jumpaten ja erilaisia ryhmätilassa olevia liikuntavälineitä kokeillen.

Puuhakas päivä

Vauhtia ja vipinää sekä sisällä että ulkona.
Retki metsään ja siellä luonnon tutkimista sekä majaleikkejä.

Sujuvat
siirtymätilanteet

Siirrytään ulkoa sisälle hiirinä hipsutellen tai pupuina loikkien.
Tehdään käytävälle langoista laser-rata tai teipataan lattialle hyppyruudukko.

Iltapäivän ulkoilu ja
intoa iltaan

Suosikkiliikuntaleikkejä ohjatusti ja omaehtoisesti.
Liikuntavälineet lasten saataville ja lasten omaehtoista liikuntaa liikuntavälineillä.

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2016
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PIENIÄ IDEOITA
AKTIIVISEMPAAN ARKEEN
Lapselle on ominaista liikkua, leikkiä ja touhuta asentoaan vaihdellen. Lapsi on luonnostaan toiminnallinen oppija ja siksi pitkät paikallaanolojaksot eivät ole lapselle ominainen tapa toimia. Liikunnallisen ja aktiivisemman arjen rakennuspalikat ovat omissa käsissämme. Jo pienet rutiinin muutokset
voivat olla merkittäviä lapsen aktivoinnin kannalta. Pienryhmätoiminta, toiminnan porrastaminen ja
erityisesti siirtymätilanteissa istuvan odottelun vähentäminen ovat arjen rakennuspalikoita, joita eri
tavoin kokoamalla fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksia voi lisätä.

Lisää liikettä käytäville!

Keilaus

o Välineet: lanka, teippi
o Käytävään voi tehdä
langoista laser-radan, jonka
läpi täytyy pujotella/ryömiä.
o Käytävään voi teipata esimerkiksi hyppyruudukon, curlingtai autoradan.

o Välineet: wc-paperirullat ja
pallot
o Keilausta kevyillä keiloilla,
toimii myös pienille liikkujille,
kun ei tarvitse käyttää kovin
paljoa voimaa!

Kroketti pihalla
o Välineet: rikkinäiset hulavanteet tms., mistä voi
rakentaa isoja krokettiportteja
o Kroketin tapaan leikkijän
täytyy palloa potkien päästä
porteista läpi.
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Ilmapallopeli
o Välineet: Kertakäyttölautanen
ja keppi/jäätelötikku, ilmapallo
o Tehdään lautasista ja
kepeistä mailat, puhalletaan
ilmapallo ja pelataan tennistä!

Lapset voidaan
osallistaa suunnittelemaan ja
rakentamaan itse
(ikäryhmästä riippuen
ihan itse tai isompien lasten
tai aikuisen avustamana).
Mahdollisuuden ja välineiden käytön vapauden
saatuaan lapset keksivät
vielä lukemattoman määrän
muita ideoita aktiivisempaan arkeen!

Lentopalloa!
o Välineet: naru ja ilmapallo
o Pingottakaa naru sisällä esim.
tuolien väliin ja pelatkaa
lentopalloa ilmapallolla!

Tarkkuusheitto tikapuihin
o Välineet: tikapuut, hernepussit/pallot, paperi ja kynä
o Heitetään tarkkuusheittoa
hernepusseilla/palloilla tikapuiden askelmien ”läpi”.
Voidaan merkitä tikapuiden
askelmille kullekin oma pistemäärä ja laskea pisteitä.

Pallopaini
o Rajattu painialue
(matto, peite, tms.)
o Aloitusasento polviseisonnassa ja pallo kamppailijoiden
välissä, kädet pallon päällä.
o Merkistä aloitus, taistellaan
pallosta painialueen sisällä.

Jos mennään ulkopuolelle
tai pallo karkaa, mennään
takaisin keskelle ja tehdään
uusi aloitus.
o Voidaan painia muuten vaan
tai aikaa vastaan, jolloin se
voittaa, jolla pallo, kun aika
loppuu tai laskea ”ryöstöjen”
määrää.

Ankkataistelu
o Rajattu ympyränmuotoinen
alue (”ankkalampi”, esim.
hyppynaruilla), missä ankat
temmeltävät.
o Leikin alkaessa kaikki leikkijät kyykyssä nilkoistaan
kiinni pitäen. ”Kaikki kaikkia
vastaan” yritetään saada toiset
ankkaleikkijät menettämään
tasapainonsa ja samalla itse
pysyä leikkiasennossa. Jos
leikkijä kaatuu tai kädet irtoaa
nilkoista, joutuu ankkalammen
reunalle kannustamaan muita
leikkijöitä.

Hännänryöstö
o Välineet: paksut narut tai
nauhat hänniksi (40-50cm)
o Hännänryöstö pareittain:
polvillaan tai seisaaltaan
vastakkain, molemmilla häntä
ja yritetään päästä leikkikaverin selkäpuolelle nappaamaan häntä. Jos häntä on
vain toisella leikkijällä, on
leikki helpompi.
o Hännänryöstö isommalla
porukalla: Rajatulla alueella
”kaikki kaikkia vastaan”.
Leikki alkaa merkistä niin,
että leikkijät seisovat leikkialueen reunoilla mahdollisimman etäällä toisistaan. Kun leikkijä menettää
häntänsä, joutuu leikkialueen
ulkopuolelle hetkeksi levähtämään ja sitten pääsee
takaisin leikkiin mukaan.

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2016
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ILOA LIIKKEELLE ALLE
KOLMEVUOTIAIDEN KANSSA!
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa kerrotaan, että erot lasten fyysisen aktiivisuuden määrissä alkavat
kasvaa jo kolmevuotiaasta alkaen ja ne vakiintuvat joko muita
korkeammalle tai matalammalle tasolle. Fyysisesti aktiivisen
elämäntavan malli alkaa syntyä jo varhaislapsuudessa.
Alle kolmivuotiaiden kanssa liikkuessa on tärkeää pitää
mielessä aikuisen läsnäolo ja havainnointiherkkyys. Aikuisen
esimerkki ja virikkeiden runsaus innostaa lasta liikkumaan.
Kun aikuinen havainnoi, mikä innostaa lasta eniten, minkälaiseen leikkiin lapsi liittyy mukaan ja minkälainen liikkuminen
tuottaa iloa, on mahdollista tarjota jokaiselle lapselle sellaisia
haasteita, mitkä juuri hänelle ovat sillä hetkellä mielekkäitä.

ULKONA
o voi pyöritellä pihalla autonrenkaita
o voi kerätä kiviä tai keppejä ämpäriin ja sitten heittää niitä
vaikkapa vanteen sisään tai tarkkuusheittona ison rekan
lavalle
o voi retkeillä metsään ja harjoitella siellä epätasaisessa maastossa kävelyä, kiville kiipeilyä ja eri eläiminä liikkumista
o voi harjoitella pihalla etuperin ja takaperin kävelyä, hiekkalaatikon reunalta hyppäämistä, kiipeilytelineeseen kiipeämistä
o voi ripustaa avonaisen sateenvarjon puun oksalle ja antaa
lasten laittaa/ heittää sinne palloja tai kevyitä häntäpalloja
o voi pelata ja potkia palloja (riittävä määrä palloja käytössä, niin
kaikille riittää!)
o voi vierittää, heittää, työntää, vetää ja kantaa melkein mitä
vaan, mitä pihasta löytyy
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Ulkona porukan
pienimmät jäävät
helposti ”suurennuslasin alle”. Kun
lähtökohtana on ”auta
minua tekemään itse”, voi pihan
pieninkin turvallisesti harjoitella
esimerkiksi liukumäkeen kiipeämistä ja liikkua rohkeasti joka
puolella pihaa. Mahdollisuuksien
luominen ja lapsen kehityksen
havainnointi ovat aikuisen
työvälineitä lapsen osallisuuden
huomioimisessa.

SISÄLLÄ
o voi keilata talous – tai vessapaperirullilla
o voi rakentaa ryhmätiloihin
pienen toimintaradan tyynyistä,
tuoleista ja muutamista liikuntavälineistä (esim. tunneli, hernepussit)
o voi harjoitella kierimistä ja
hyppimistä käytävällä
o voi harjoitella itse kiipeämään
syöttötuoliin, käsipesulle jne.
o voi tehdä lapsille pienen pallomeren rypistämällä sanomalehdestä palloja
o voi harjoitella jotain tiettyä
tapaa liikkua siirtymätilanteissa
o voi ryömiä tunnelin läpi lepohuoneeseen
o voi teipata käytävälle autoradan
o voi harjoitella musiikin kanssa:
liike - pysähtyminen

Pienten lasten osallisuutta voidaan
helpoiten huomioida siten, että antaa
lapsille mahdollisuuden tehdä
itse. Motoriset perustaidot
kehittyvät pukemista, tuoliin
kiipeämistä ja pienten asioiden
itsetekemistä harjoitellessa. Kun
liikuntavälineet ovat vapaasti
otettavissa, pienikin lapsi keksii
niillä oma-aloitteisesti monenlaista puuhaa!

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2016
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LIIKKEELLE ULOS JA LUONTOON!
Luonto on monelle liikkujalle
tärkeä liikkumisen paikka ja
useimmilla lapsilla ja aikuisilla
on oma, merkityksellinen luontosuhde. Luonnossa ihmetellään
eri vuodenaikoja ja nähdään
niiden tuomat muutokset, luonnossa marjastetaan ja sienestetään, retkeillään, uidaan, hiihdetään, suunnistetaan, juostaan
ja leikitään vaikka piilosta. Tai
vaan ollaan ja kuunnellaan.
Luonnossa mieli rauhoittuu ja
arjen kiire unohtuu, mikä on
näinä päivinä merkityksellistä
niin isoille kuin pienillekin.
Varhaiskasvatuksessa lähiympäristön metsämaastot tarjoavat mahdollisuuden retkeilyyn,

tutkimiseen ja itsensä haastamiseen liikkumisen näkökulmasta.
Lapsen metsäkokemus ei riipu
metsän koosta, pienikin metsämaasto on lapselle metsä ja
seikkailu. Liikkuminen metsässä,
epätasaisessa maastossa
kehittää lapsen liikkumistaitoja,
havainnointikykyä, tasapainotaitoja ja motorisia perustaitoja.
Metsässä voi juosta, kiivetä,
tasapainoilla, heitellä kiviä tai
käpyjä, leikkiä liikunnallisia
leikkejä ja antaa mielikuvituksen
lentää. Lapsi muokkaa ympäristöään leikkeihinsä sopivaksi
ja aikuisten tehtävä on etsiä ja
luoda liikkumaan houkuttelevia
ympäristöjä, joissa monipuolinen
liikkuminen on sallittua.

Puuhippa
o Yksi valitaan hipaksi ja
muut valitsevat itselleen
puun. Pelaajat yrittävät
vaihtaa keskenään puita
niin, etteivät jää kiinni. Jos
hippa ehtii puulle ensin,
saa hän jäädä siihen ja
hippa vaihtuu. Hippa saa
myös huutaa ”Kaikki puut
vaihtaa paikkaa!”, jolloin
kaikkien täytyy vaihtaa
puuta.

Käärmeleikki
o Rajataan leikkialue ja
valitaan yksi leikkijä käärmeeksi, joka menee muita
piiloon. Muut leikkijät
laskevat kahteenkymmeneen ja lähtevät etsimään
käärmettä. Jos leikkijä
löytää käärmeen, hän jää
käärmeen kanssa piiloon,
kunnes viimeinenkin leikkijä on löytänyt käärmeen.

Lipunryöstö
o Rajataan leikkialue, jaetaan
se kahteen osaan ja leikkijät
kahteen joukkueeseen. Leikkijät piilottavat lipun omalle
puolelleen ja yrittävät vartioida lippua. Leikin tavoitteena on saada toisen joukkueen lippu omalle puolelle.
Jos vastapuolen leikkijä on
toisen joukkueen puolella,
hänet voidaan ottaa kiinni
ja hän joutuu ”vankilaan”.
Vangin voi pelastaa oman
joukkueen leikkijä koskettamalla vankia. Turvassa
on vasta oman joukkueen
puolella.
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VALOKUVASUUNNISTUSTA ERI TAVOIN
o Välineet: Kamera, paperia / pahvia, kyniä, laminointikone (jos
halutaan kuvien ja rastikorttien kestävän pidempää käyttöä!)
o Valokuvasuunnistusta voidaan leikkiä yksin, pareittain tai
pienryhmissä.
o Otetaan valokuvia pihan eri paikoista (aidan nurkka, keinunrengas, kiipeilytelineen köysi jne.) lapsen kuvakulma huomioiden
tai
annetaan lasten ottaa valokuvat ja vanhempien suunnistaa!
o Tehdään rasteille rastikortit. Esimerkiksi symboli, jonka lapsi
piirtää omaan rastikorttiinsa
tai
palapelin pala, joista lopuksi kootaan yksi iso palapeli
tai
jumppaliike, joka pitää muistaa, kun palaa lähtöpisteeseen.
o Valokuvasuunnistuksessa voidaan edetä rastilta rastille, jolloin
edellisellä rastilla on valokuvavihje seuraavasta paikasta
tai
jokaisen rastin jälkeen palataan sovittuun paikkaan, jossa
aikuinen antaa seuraavan kuvan ja tyylin, jolla seuraavalle
rastille liikutaan.

AFRIKAN TÄHTI
o Välineet: pelimerkit ja rahat, jotka tehdään kertakäyttölautasiin, noppia, pillejä, hevosenkenkiä
o Sovitaan leikkialue, lähtöpaikka ja annetaan jokaiselle leikkijälle 300 rahaa. Sovitaan, miten leikkijät liikkuvat rastilta
toiselle (esim. juosten, kävellen, hyppien, takaperin kävellen).
o Valitaan rastimiehet, jotka menevät maastoon piiloon tai
valmiiksi sovittuihin paikkoihin. Rastimiehillä on mukanaan
kullekin rastille oma pelimerkki, noppa sekä pilli.
tai
Merkitään rastit kartioilla ja viedään jokaiselle rastille pelimerkki, noppa ja pilli.
o tyhjä = 0 rahaa, topaasi = 100 rahaa, smaragdi = 200 rahaa,
rubiini = 300 rahaa, rosvo = vie leikkijän rahat, Afrikan tähti =
Afrikan tähti
o Löytäessään piilon leikkijät saavat 100 rahalla katsoa, mitä
siellä on. Jos leikkijä on rahaton, piilon voi avata 2min jälkeen
tai, kun on heittänyt nopasta luvun 6.
o Afrikan tähden löydyttyä rastimies/leikkijä puhaltaa pilliin.
o Afrikan tähti pitää kuljettaa lähtöpaikkaan ja Afrikan tähden
voi yrittää ryöstää kuljettajaltaan.

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2016
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VARPAAT VAUHTIIN! -MATERIAALIT
Kampanja tarjoaa monipuolisesti materiaaleja ja tukea
päivähoitopäivän liikunnallistamiseen ja lapsen osallisuuden
huomioimiseen.
Kaikki materiaalit ovat ladattavissa osoitteessa:
http://www.sport.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvattaja/
varpaat-vauhtiin/materiaalit

VIESTI VAUHTIVARPAIDEN
VANHEMMILLE
Fyysinen aktiivisuus on meidän
yhteinen juttu! Tavoitteisiin päästään
vain, kun kaikki lasta liikuttavat tahot
toimivat yhdessä rintamassa, kohti
samaa päämäärää. Onkin siis tärkeää jakaa tietoa uusista suosituksista
myös perheille. Suositusten keskeisin
sanoma on iloa, leikkiä ja yhdessä
tekemistä.
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Jaathan infovihkon kaikille
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SPORTTIVARTTIKORTIT JA QR-KOODIT
Tehtäväkortin toisella puolella on QR-koodi ja kortteja voidaankin
hyödyntää kun harjoitellaan mobiililaitteiden hallintaa ja liikkumisen yhdistämistä yhdessä lasten kanssa. Lapsi lukee koodin
laitteella ja sen jälkeen suorittaa tehtävän yksin tai yhdessä
toisten kanssa.
Koodeja voi tehdä myös yhdessä lasten kanssa. Koodien tekemiseen tarvitsette QR-koodi generaattorin.

1. Tee näin:
o Tarvitset kameralla
varustetun mobiililaitteen;
älypuhelimen tai tabletin
o Mobiililaitteeseen asennetun QR-koodin lukijaohjelman eli skannerin
(paljon ilmaisia sovelluksia
olemassa). Kullekin laitteelle on omat QR-koodin
lukijat.
o Verkkoyhteyden

2. QR-koodi on
helppo lukea
o Käynnistä mobiililaitteesi
QR-koodi sovellus
o Lue QR-koodi asettamalla
koodi keskelle näytön
ikkunaa
o Mobiililaitteesi verkkoselain
siirtyy QR-koodin sisältämän
informaation mukaiselle
verkkosivulle tai näyttää
muun koodin sisältämän
tiedon.

SPORTTIVARTTI
toimii myös ilman
QR-koodeja
o SporttiVartti-tunnin
rakenne: lämmittely,
”tekniikka” (vinkkikorteissa), peliä/leikkiä,
loppuvenyttely/
-jäähdyttely
o Välineet: esimerkiksi
autonrenkaat, köydet,
puupölkyt, kivet, ämpärit,
lelurekat, harjanvarsi,
hernepusseja, pallo

Koodaa tästä sisään Varpaat Vauhtiin
materiaalisivustolle!

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2016
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VAUHTIVARPAAN
MENOMITALI
Kopioikaa tämä sivu kaikille
lapsille ja askarrelkaa yhdessä
jokaiselle oma mitali.

TIVARPAA
H
U
N
VA

Lapsi voi esimerkiksi värittää
mitaliin omakuvansa, tai vaikkapa painattaa siihen sormiväreillä oman jalkapohjan tai
varpaiden kuvan.
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Sähköinen versio löytyy osoitteesta: http://www.sport.fi/
varhaiskasvatus/varhaiskasvattaja/varpaat-vauhtiin/
materiaalit

O MIT

ILO KASVAA LIIKKUEN
-OHJELMA
Varhaiskasvatuksen uuden liikkumis- ja hyvinvointiohjelman
tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen
mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa
toimintaympäristössä. Ohjelmaa on rakennettu yhteistyössä
laajan asiantuntijaverkoston kanssa ja ohjelman toteuttamiseen
kehitetyt tukimateriaalit on testattu sadoissa päiväkodeissa.
Maksuton valtakunnallinen ohjelma tarjoaa konkreettiset askelmerkit liikkeen lisäämiseen sekä aktiivisen toimintaympäristön
luomiseen. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista,
pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia
hyödyntäen. Lähde mukaan tärkeään ja innostavaan ohjelmatyöhön!

1

NÄI N !
SE KÄY

Osallistukaa
Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmaan:
www.ilokasvaaliikkuen.fi
Osallistuminen on maksutonta.

2

3

Saatte käyttöönne tukimateriaaleja toiminnan kehittämiseen,
suunnitteluun ja arviointiin.

Kehittäkää omaan toimintayksikköönne parhaiten sopivia
toimintatapoja ja toteuttakaa
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa
varhaiskasvatuksen arjessa!

Pääsette mukaan valtakunnalliseen verkostoon.

• Lasten liikkuminen on sisäänrakennettuna päivähoitopäivään
• Henkilökunta on osaavaa ja
innostunutta
• Varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset toteutuvat yksikössä

LAATULUPAUS
ASIAKASLUPAUS

4.RASTI

TOIMINTAKULTTUURI

• Liikkuminen on suunnitelmallista ja
tavoitteellista. Kirjaukset yksikön
vasuihin ja ryhmän vasuihin
• Varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset ovat käytössä yksikössä
• Liikkuminen toteutuu osana arkea

Lähtötilanteen kartoitus ja arviointi
Havainnointi
Työyhteisön sitoutuminen
Innostus

Ohjelman tukimateriaali
• Ohjelma-asiakirja
• Kuntatyökirja
• Kampanjamateriaalit
Perehdytysmateriaali
• Perehdytyskoulutus pienet
askeleet käyttöön

TOIMINTATAVAT

3.RASTI

Ohjelman tukimateriaali
• Hyvät käytännöt verkostosta

•
•
•
•

www.ilokasvaaliikkuen.fi

2.RASTI

OIVALTAMINEN

LÄHTÖ

• Uusia toimintatapoja ja rakenteita
• Oman työn arviointi
• Hyviä käytäntöjä verkostosta
Ohjelman tukimateriaali
• Varhaiskasvattajan työkirja
• Johtajan työkirja
Perehdytysmateriaali
• Perehdytyskoulutus työkirjan
käyttöönottoon

LIIKETTÄ!

1.RASTI

• Kehittämistyö yksikön omista
tarpeista ja lähtötilanteesta
• Nopea liikkeelle lähtö ja kokeilut
• Lapsen osallisuus ja liikkeen
lisääntyminen
• Parisparraus
Tukimateriaali
• Pienet askeleet – lomake

Ohjelman prosessi. Ilo kasvaa liikkuen-ohjelma etenee askel kerrallaan, kunkin yksikön tilanteen
ja tarpeiden mukaan. Matka jatkuu vielä viimeisen rastin jälkeenkin: kehitettävää riittää aina!

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2016
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NYT NIITÄ SAA: ILO KASVAA
LIIKKUEN -HUOMIOLIIVIT
JA -PIPOT TILATTAVISSA
SPORTTIKAUPASTA!
”Liiviaikuisten” Ilo kasvaa liikkuen -liike toimii näin:
Jokaisen ulkoilun alkaessa yksi kasvattajista pukee päällensä huomioliivin, joka on
merkkinä lapsille, että nyt leikitään yhdessä. Liiviaikuinen kokoaa lapset ja aloittaa
yhteisen liikuntaleikin. Myös lapset voivat tehdä aloitteen liiviaikuiselle. Liiviaikuisen
ohjaamat leikit ovat pääsääntöisesti sydämen sykettä nostattavia leikkejä, joissa tulee hiki niin lapsille kuin aikuisellekin ja koetaan yhdessä liikkumisen iloa ja riemua!
Liiviaikuisen vuorot voivat kiertää päiväkodissa ryhmittäin, niin että jokainen ryhmä vastaa vuorollaan viikon koko päiväkodin ulkoilun liikuntaleikeistä.
Samoja leikkejä leikitään useamman kerran peräkkäin, jotta leikit tulevat kaikille
lapsille tutuiksi ja aremmatkin lapset uskaltautuvat asteittain mukaan yhteiseen
leikkiin. Leikit ovat riittävän helppoja, jotta niihin voivat osallistua eri-ikäiset lapset
omien motoristen taitojensa mukaan.
Sporttikaupan kautta Liiviaikuiseksi – tervetuloa!
http://www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/valo/ilo-kasvaa-liikkuen

Kevyt huomioliivi painatuksilla
Sopii ohjaajille ulkoiluun. Rinnassa
teksti ”Ilo kasvaa liikkuen”,
selässä Ilon logo sekä teksti
”ULKOLIIKUTTAJA”
Väri: lime, turkoosit kanttaukset.
Hopeapainatus.
Koko: onesize, aikuisten L
Materiaali: 100 % polyesteri

Kaksinkertainen pitkänmallinen
trikoopipo
Kaksi eri väriä.
Pipossa painettu Ilo kasvaa liikkuen -logo.

uudisTunuT
ras
suomen pa
ja laajin
sänkyvalikoima!

P

ompitaan, ryömitään,
tehdään kuperkeikkoja kotonakin on paljon mahdollisuuksia monipuoliseen
liikkumiseen. Ja Iskun kalusteet on tehty kestämään
elämää.
Liikkumisen vastapainona
hyvä uni on tärkeää paitsi
kasvulle ja kehitykselle,
myös palautumiselle.
Laadukas sänky kestää koko
lapsuus- ja nuoruusiän.

Tutustu: www.isku.fi/valo

Aikuisilla on avainrooli lasten terveellisten elämätapojen
tukemisessa - samoin tutuilla tuotteilla, jotka helpottavat
suomalaisten päivittäistä arkea ja jättävät enemmän aikaa
aktiiviselle puuhastelulle yhdessä.
Elokuussa K-citymarketeissa toteutetussa lahjoituskampanjassa P&G ja Valo kiittivät vanhempia heidän
tuestaan lasten liikunnan edistämiseksi ja keräsivät varoja
päiväkotilasten liikuntavälineisiin.
Lahjoituksilla hankittavat, 300-500 euron arvoiset
laadukkaat liikuntavälinepaketit arvotaan kaikkien Varpaat
vauhtiin -kampanjaan osallistuvien päiväkotien kesken
23.9 mennessä.

Kiitos että olet mukana tukemassa
aktiivista lapsuutta!

Kiitos äiti ja isä
että innostatte minua liikkumaan!

VALO, VALTAKUNNALLINEN LIIKUNTAJA URHEILUORGANISAATIO RY
VALO, FINLANDS IDROTT RF,
VALO, FINNISH SPORTS CONFEDERATION
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Puh. (09) 348 121
www.valo.fi

VARPAAT VAUHTIIN!
JA UNELMAT LIIKKEELLE!
Syyskuu on valtakunnallinen unelmien liikuntakuukausi, jonka taustalla on toimintatapa, jota on
kehitelty useassa kunnassa parin vuoden ajan. Unelmat liikkeelle on toimintatapa, joka innostaa,
osallistaa, verkottaa ja rohkaisee yksittäisiä ihmisiä ja eri toimijoita kokeilemaan yhdessä eri
keinoja liikunnan lisäämiseksi. Tavoitteena on uudella tavalla lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia
suomalaisille - saada unelmat liikkeelle.
Kampanjan materiaalit ovat tukenanne, kun keksitte yhdessä lasten kanssa uusia innostavia
tapoja liikkua ja laittaa varpaat vauhtiin!
Varpaat vauhtiin! rakentaa
osaltaan myös syyskuussa
vietettävää Liikkumisen unelmakuukautta, jonka aikana
tehdään ja kokeillaan! Kampanjan materiaalit ovat tukenanne, kun keksitte yhdessä
lasten kanssa uusia innostavia tapoja liikkua ja laittaa
varpaat vauhtiin.

Liikkumisen unelmakuukauden ja ensi vuonna vietettävän Liikkumisen unelmavuoden 2017 taustalla on
toimintatapa, jota on kehitelty
useassa kunnassa parin vuoden ajan. ”Unelmat liikkeelle”
on tapa toimia, joka innostaa,
osallistaa, verkottaa ja rohkaisee yksittäisiä ihmisiä ja eri

toimijoita kokeilemaan yhdessä eri keinoja liikunnan lisäämiseksi – ja saada unelmat
liikkeelle.
Unelmat liikkeelle on osa
Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden
ohjelmaa vuonna 2017.

unelmatliikkeelle.fi!
Jaa ideoitasi ja kokeilujasi liikkumisesta
tai innostu muiden tapahtumista

VARPAAT VAUHTIIN!
–KAMPANJAN
YHTEISTYÖSSÄ:

