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HUPSISTAKEIKKAA!
– Viesti vanhemmille

Jaathan infovihkon kaikille perheille!
Yhteistyössä lasten varpaita vauhdittamassa
ovat Subway ® -ravintolat, Isku ja Veikkaus.
2
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Hu

Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista
liikkuu vähemmän kuin heidän tasapainoinen
kehityksensä edellyttäisi – ja vähemmän kuin
mitä heidän vanhempansa ja kasvattajansa
kuvittelevat. Opas antaa tietoa liikunnan
merkityksestä lapsen kehitykselle ja innostaa
perheitä liikkumaan yhdessä.

ps

i s t a ke i k ka a!

Viesti vanhem
mille

TERVETULOA MUKAAN
INNOSTAMAAN LASTEN
VARPAAT VAUHTIIN!
Varpaat vauhtiin! –kampanja on täällä taas ja vuorossa on
jo 13. toteutusvuosi! Kiitos, että olette ottaneet kampanjan
mukaan osaksi varhaiskasvatuksen suunnitelmia ja
innostatte lapsia liikkumaan päivähoitopäivän aikana.
Tänä vuonna kampanjan teemana on ulkona liikkuminen
sekä lasten osallisuuden huomioiminen. Ideoita on koottu
helsinkiläiseltä Myrskyluodon päiväkodilta ja ne ovat kaikki
käytännössä hyviksi havaittuja ja toimivia!
Uudet kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen julkaistiin
kesäkuussa 2015. Kaikenikäisten tulisi kiinnittää istumisen vähentämiseen
huomiota ja lapsille aikuisten esimerkki on tärkeä. Me aikuiset voimme
luoda ympäristön, joka tukee lapsen aktiivisuutta ja oppimista.
Myös uusissa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan
aiempaa enemmän liikkuvan elämäntavan merkitystä ja siihen liittyviä
arjen käytäntöjä. Lapsi on aktiivinen toimija, myönteiset tunnekokemukset
ja ilo edistävät oppimista.
Tutkimusten mukaan varhaiskasvattajalla on merkittävä rooli lapsen
liikkeen lisääjänä ja fyysisen aktiivisuuden on todettu olevan korkeampaa
silloin, kun aikuinen rohkaisee lasta aktiivisuuteen. Monissa päiväkodeissa
on otettu käyttöön aamupäivän ulkoilun päättävä liikunnallinen
loppuleikki. Kampanjan lisämateriaalina ovat tänä vuonna valmiit
loppuleikkikortit, joissa on myös vinkkejä siitä, miten lasten osallisuutta
leikeissä voidaan huomioida.
Vinkkejä siitä, miten lasten osallisuus voidaan huomioida
-kuviolla. Ideoikaa itse lisää!
on merkitty materiaaleissa

Nyt varpaat vauhtiin ja iloa liikkeelle!

Ruotsinkieliset materiaalit
ovat tulostettavissa osoitteessa:
www.sport.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvattaja/
varpaat-vauhtiin/materiaalit
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VARHAISKASVATUKSEN
LIIKUNNAN SUOSITUKSET
Suomalaisten suositusten mukaan alle kouluikäinen lapsi tarvitsee
vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Lisäksi istumista
ja paikalla oloa pitäisi välttää. Varpaat vauhtiin! –kampanjassa on
huomioitu monipuolisesti suositusten eri osa-alueet.

Määrä
Vähintään kaksi tuntia liikuntaa
joka päivä

Laatu
Motoristen perustaitojen harjoittelua monipuolisesti eri ympäristöissä

Yhteistyö
Aktiivinen yhteistyö vanhempien
kanssa

Suunnittelu
Tavoitteellista liikuntakasvatusta
päivittäin

Ympäristö
Liikuntaan houkutteleva ympäristö, josta on poistettu liikuntaan
liittyviä esteitä

Välineet
Liikuntavälineet lasten saatavilla

Lue lisää:
www.sport.fi/varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (2005, STM)
Ilo kasvaa liikkuen, ohjelma-asiakirja (2015)
Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset
istumisen vähentämiseen (2015, STM)

04

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015

TAUKOLIIKUNTAA TYÖPÄIVIIN
JA LIIKKUMISTA TYÖILTOIHIN
Päiväkodin työyhteisö voi monin
tavoin tukea ja kannustaa
kasvattajia fyysisesti aktiivisiin
valintoihin. Taukoliikuntaa voi
toteuttaa työyhteisössä monella
tapaa. Kokouksissa jokainen
ryhmä vuorollaan vastaa taukojumpasta ja osa aikaa voidaan
kokoustaa seisten. Liikuntavälineitä voi olla myös eri ryhmätiloissa taukoliikuntaa varten.
Haasteena 100 hyppyä päivässä
hyppynaruilla tai kokoushuoneisiin ilmestyneet selättimet
houkuttelevat työntekijöitä
omaehtoiseen liikkumiseen.

liikunnallista osaamista ja siihen
liittyvää keskustelua. Hyvässä
kunnossa oleva työntekijä jaksaa
työssä pitkään.
– Arja Pajuluoma, Py Myrskyluoto-Hippaheikin johtaja

Yksikön kehittämispäivänä tai
työillassa liikunnallisella osuudella on työyhteisölle tärkeä
rooli. Tunti liikuntaa, johon
kaikki osallistuvat virkistää
kehittämispäivää ja on tehokas
tapa liikunnallisen osaamisen ja
ideoiden jakamiseen ja kehittämiseen. Kehäpäivän liikunnan
ideoinnista ja vetämisestä voi
vastata yksittäinen työntekijä,
tai vaikka ryhmä kerrallaan.
Aiheena voi olla ulkoleikit, pallopelit, sirkustelu tai muu mikä
palvelee työyhteisöä ja mistä
työntekijät haluavat tietää lisää.
Liikunnallinen joulukalenteri on
tervetullut vaihtoehto suklaisen
sijaan. Koko vuodeksi voidaan
välillä ottaa jokaiseen ryhmään
kasvattajille tarkoitettu liikunnallinen vuosikalenteri, jolloin
saadaan pientä kisahenkeä
ryhmien aikuisten välille.
Yhteinen kokemus uuden oppimisesta ja vanhan kertaamisesta yhdistää ja kasvattaa
jokaisen liikunnallista pääomaa.
Johtajan tehtävänä on ylläpitää
Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015
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NÄIN SUJUVAT VAUHTIVARPAAN
SEIKKAILUVIIKOT
oo Keskustele lasten kanssa
Vauhtivarpaan liikuntaviikoista ja siitä, miten tärkeää
on liikkua joka päivä. Vauhtivarvas pysyy hyvässä
kunnossa ja iloisena, kun se
näkee liikkuvia lapsia.
oo Valitse jokaiselle päivälle tai
viikolle sopiva ulkoliikuntaleikki. Päivän leikki kannattaa
laittaa näkyville, jotta lapset
tietävät, mitä tänään on ulkoliikunnassa luvassa.
oo Ota ohjelmaan monipuolisesti
myös muuta ulkoliikuntaa,
kuten metsäretki, seikkailurata tai kävely kirjastoon.
Näin saat ulkoliikunnasta
kaiken hyödyn irti.
oo 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!
oo Innosta perheet mukaan
antamalla vanhemmille
Hupsistakeikkaa -vihkonen.
oo Juttele lasten kanssa kampanjaviikkojen lopuksi siitä, mikä
oli lasten mielestä kaikkein
kivointa liikkumista.
oo Hyödynnä Vauhtivarvasta
liikkumisen innostajana myös
kampanjan jälkeen.
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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:
Otetaan käyttöön loppuleikkikortit

Tiistai

Aamupäivä:
Kokeillaan liikuntaleikkejä kentällä.
Iltapäivä:
Liikuntavälineet vapaasti lasten saataville.
Innostetaan lapsia keksimään omia leikkejä liikuntavälineillä.

Keskiviikko

Aamupäivä:
Lähdetään retkelle metsään ja piilotetaan aarre.
Iltapäivä:
Leikitään loppuleikkikorttien leikkejä.

Torstai

Aamupäivä:
Harjoitellaan pyörällä ajoa tai kävellään kirjastoon.
Iltapäivä:
Lapset saavat keksiä oman hipan jota leikitään.

Perjantai

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

Vauhtivarpaan esimerkkipäivä
Aamupiiri

Liikunnallinen aamuhetki, jossa jumpataan ja tutkitaan erilaisia liikuntavälineitä.

Aamupäivän ulkoilu

Retki metsään ja aarteen piilottaminen.

Odottelu- ja
siirtymätilanteet

Kuljetaan ulkoa sisälle keijukaissipsutusta tai hirviömarssia.

Iltapäivän ulkoilu

Suosikkiliikuntaleikkejä.
Liikuntavälineet lasten saataville ja lasten omaehtoista liikuntaa liikuntavälineillä.

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015
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PIHALIIKUNTASUUNNITELMA
Ottakaa käyttöönne liikunnan vuosisuunnitelman täydentävä
pihaliikuntasuunnitelma. Ohjatun liikunnan lisäksi on tärkeää mahdollistaa
lasten omaehtoinen liikkuminen yhdessä kavereiden kanssa. Liikkumisen ja
leikkien avulla lasten yhdessä toimimisen taidot kehittyvät.
Valmistakaa pihaliikuntasuunnitelma yhdessä lasten kanssa. Voitte käyttää
myös oheista valmista päiväkotien Hippaheikin ja Myrskyluodon pihaliikuntasuunnitelmaa. Pihaleikkisuunnitelma ja vuodenaikakuvat ovat ladattavissa
ja tulostettavissa osoitteessa: www.sport.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvattaja/varpaat-vauhtiin/materiaalit

PIHALIIKUNTASUUNNITELMA

vesileikit
(altaat, sadetin...)
majanrakennus

mielikuvitusleikit
(intiaani-, ritari-, hevosleikkejä)
suunnistukset/etsimiset

pihatyöt

temppurata pihavälineillä

mielikuvitusleikit

lelupäivä pihalle

kastelu
palloilu
pihapelit
(mölkky, petange...)

LIIKUNTALEIKKI
PÄIVITTÄIN

temppurata

pihasirkus
mielikuvitusleikit

KE

V

ÄT
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twist

hyppynarut

kevään edistäminen
(purot, jään hakkaaminen)

pyöräily, potkulautailu, mopoilu

rakentaminen
(linnat, ukot)

talvivälineet
(pulkat, sukset, lumilaudat...)

lumityöt

hankipaini/kisailu

talvinen temppurata

suunnistamiset/etsimiset

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015

lelupäivä

lumisähly

lumisota/tarkkuusheittoa

pihatalkoot

yleisurheilu

ruutuhyppely

1/PV = 5/VKO
= 20/KK

kisailua/painia

I

pallopelit

yleisurheilua

syystalkoot

hankijalkapallo

LV

Ä

pyöräilyt

SY

kuraleikit

SY
K

KE
S

Lapset voivat laittaa kuvan kehälle, kun suunnitelmissa oleva asia on toteutettu. Kun tulostatte suunnitelman A3-kokoon eteiseen, niin myös huoltajilla
on mahdollisuus seurata suunnitelmaa.

TA

IDEOITA LIIKUNNALLISEMPAAN
ARKEEN PIHALLA
Liikuntaa
odotteluhetkiin:
Kerätkää erilaisia
liikuntavälineitä laatikkoon esim.
palloja, vanteita, hyppynaruja, frisbeetä jne. Nostakaa
laatikko esille aina sisälle
mentäessä. Lapset saavat
liikkua välineiden kanssa sisälle
pääsyä odotellessa ja välttyvät
jonottamiselta.

Leluttomat ulkoilut:
Hiekkalelut ovat usein hyvin
passivoivia. Pidetään lelut varastossa, jolloin lapset keksivät
useimmiten liikunnallista tekemistä: jahtaamista, kiipeilemistä,
keinumista...

Lelupäivä pihalla:

Palloilumaailma:

Pidä vaihteeksi lapsen oman
lelun päivä pihalla. Lapsilla on
kerrankin tilaa leikkiä, riehua
ja liikkua oman lelun kanssa.
Esim. auto, pallo, mopo, pyörä,
potkulauda, rattaat, hyppynarut,
miekat...

Tuodaan pihalle paljon erilaisia
palloja: tennispalloja, häntäpalloja, jalkapalloja, rantapalloja
jne. Innostetaan lapsia kokeilemaan monipuolisesti muun
muassa heittämistä ja potkimista mahdollisimman monessa
erilaisessa paikassa pihalla,
erilaisissa telineissä jne.

Kunnon työvälineet:
Hankkikaa lapsille oikeita ja
kunnonkokoisia työvälineitä:
rautalapioita hiekkaleikkiin,
haravia, kastelukannuja, harjoja
ja kottikärryjä. Kunnon välineillä
työ on rasittavampaa, koska
lapset joutuvat käyttämään
enemmän voimaa ja koko
vartaloaan.

Loppuleikki:
Lopeta ryhmäsi ulkoilu joka
päivä yhteiseen liikunnalliseen
loppuleikkiin. Näin kartutat
lasten leikkivarastoa kuukaudessa kahdellakymmenellä
leikillä. Aikuisen ohjaamassa
liikuntaleikissä lapsen liikkuminen on aktiivisimmillaan.

Laatikaa lasten kanssa
yhdessä positiiviset
pihasäännöt, jotka kannustavat ja innostavat lapsia
liikkumaan.
Miettikää samalla, miten
kehittäisitte tai uudistaisitte
piha-aluetta ja minkälaista
toimintaa ja mitä välineitä
lapset kaipaavat ulkoiluun.

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015
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IDEOITA TOIMINNALLISEEN
OPPIMISEEN ULKONA
Toiminnallinen oppiminen ulkona on vaihtoehtoinen tapa pöydän ääressä tehtäville tehtäville. Liikunnan avulla oppiminen on monipuolista ja hauskaa yhdessä
tekemistä. Ulkona voidaan käydä läpi muun muassa kehonhahmotusta, omat
nimet, värit ja muodot. Ulkona lapsi käyttää monipuolisesti eri aistejaan, hahmotuskyky vahvistuu ja siellä on myös tilaa tutustua oman kehon hallintaan.

1.

Kehon osat
Käydään koskettamassa
eri kehon osilla pihaleikkivälineitä ohjaajan antaman ohjeen
mukaisesti. Esimerkiksi: ”Juokse
koskettamaan kantapäällä liukumäkeä.”
Lapset saavat itse keksiä
millä kehonosalla kosketetaan leikkivälinettä,
millä tavalla liikutaan ja
mihin leikkivälineeseen
kosketetaan.

3.

Sanat ja liikkeet
Tarvikkeet: Arpakuutio,
jossaa kehon eri liikekuvia.
Heitetään noppaa ja tehdään
kuvan osoittama liike. Samalla
lausutaan oma nimi. Leikkiä
voidaan tehdä pareittain ja
jokaisella parilla oma arpakuutio. Arpakuutiot voidaan
valmistaa lasten kanssa
yhdessä etukäteen.
Lapset askartelevat
yhdessä arpakuutiot.
Jokainen heittää vuorollaan ja taputtaa oman
nimen.

2.

Kannustuspiiri
Kokoonnutaan piiriin. Lapsi
kiertää piiriä ympäri ulkokehällä omalla vuorollaan. Samalla
piirissä olijat toistavat liikkujan
nimeä ja sovittuun kehon osaan.
Muutellaan liikkumistapoja ja
taputuskohtia.
Jokainen lapsi saa vuorollaan kiertää piirin ja olla
huomion keskipisteenä.
Lapsi voi itse keksiä
tavan miten kiertää piirin.
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4.

Värit ja muodot
Tarvikkeet: Erimuotoisia
ja värisiä muotopaloja. Voit
valmistaa muotopalat kartongista ja laminoida ne.
Aikuinen levittää muotopalat
ympäri pihaa. Lapset liikkuvat
ohjaajan antamalla tavalla
ja kun ohjaaja huutaa jonkin
värin, lapset menevät kyseisen
värin luokse. Harjoitusta muunnellaan lisäämällä väri sekä

muoto ja myöhemmin kehonosa
joka laitetaan merkille. Esimerkiksi: ”Juokse punaisen ympyrän
luokse ja laita varpaat merkille.”
Lasten kanssa yhdessä
voidaan valmistaa muotopalat. Lapset voivat
levittää muotopalat
pihalle ja voivat toimia
vuorollaan huutajina.

5.

Luovuus ja liike
Lapset piirtävät hiekkaan
isoja muotoja (kolmio, neliö,
ympyrä). Muotojen ääriviivoja
pitkin voidaan liikkua eri tavoin,
hyppiä muodolta toiselle tai
sisään-ulos.
Lapset saavat piirtää
hiekkaan muotoja ja
keksiä itse liikkumistapoja.

Kisailut ulkona
Toffee
leikinkulku; osallistujat
asettuvat mahalleen esim.
pressun tai räsymattojen
päälle piiriin päät sisälle
päin ja tarttuvat vieressä
olijaa käsiin mahdollisimman
tiukasti.
Toffeen syöjä yrittää irrottaa
muut leikkijät eli toffeen
palat toisistaan jaloista
vetämällä. Irrotetut palat
muuttuvat toffeen syöjiksi.
Jos on tosi sitkeitä paloja
voidaan käyttää kutittamista
tai käsien irrottamista. Tämä
kehittää voimaa ja yhteistyötä mukavalla tavalla.

Kalat verkossa
leikkijät jaetaan kahteen
ryhmään. Toinen ryhmä
muodostaa piirin ottamalla
toisistaan käsistä kiinni,
toinen ryhmä menee piirin
sisälle. Piirissä olijat leikkivät
verkkoa ja sisällä olevat
kaloja.
Kalat yrittävät päästä
verkosta eli piirin sisältä
pois ja verkko yrittää estää
sen. Kun kalat ovat päässeet verkosta ulos, vaihdetaan tehtäviä ja leikki alkaa
alusta.

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015
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ALLE 3-VUOTIAIDEN
ULKOLIIKUNTALEIKKEJÄ
Huomioitavaa alle
3-vuotiaiden ulkoiluun
oo Päiväkodin pihalla tulee
olla riittävästi palloja
sekä työnnettäviä kärryjä,
mopoja, pyöriä, isoja
kuorma-autoja, joille
voi tehdä radan esim.
sangoista tai piirtämällä
hiekkaan.
oo Kasvattajan aktiivinen
rooli pihalla: ”Auta minua
tekemään se itse”.
Kannustetaan liikkumaan
ja ohjataan esimerkiksi
keräilemään käpyjä
kärryihin. Rohkaistaan
liikkumaan monipuolisesti
eri tasoilla, esimerkiksi
hiekkalaatikon reunoilla
tai kiipeilemään
puupöllien päällä, ja
luodaan mahdollisuuksia
liikunnalle.
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Vinkit:

1.

Ketunpojat kotiin
Pihalla on merkitty ketunpesä, joka voi olla esimerkiksi
hiekkalaatikko, viltti tai hiekkaan piirretty. Lapset juoksevat
ja kasvattaja ottaa kiinni ja vie
ketunpojat yksitellen pesään.
Lapsi voi olla kiinniottava
kettu

2.

Syyssiivous oravan
pesässä
Hiekkalaatikkoon laitetaan
paljon palloja = käpyjä. Orava
(kasvattaja) heittää palloja
pois hiekkalaatikosta ja lapset
keräävät niitä samanaikaisesti
takaisin pesään. Kasvattaja
määrittelee leikin keston lopettamalla heittämisen.
Pari lasta voi olla heittäjänä tai kasvattajan
apuna.

3.

Hiirenhännän nappaus
Kasvattaja tai kasvattajat
ovat hiirenä kangassuikale tai
huivi häntänä roikkuen. Lapset
yrittävät napata hännän pois.
Lapsi voi olla hiirenä.

4.

Liikennevalot metsätiellä
Kasvattaja on alueen
toisessa päässä ja lapset
toisessa. Kasvattajalla on
punainen ja vihreä lapio tai
esimerkiksi kartongista tehdyt
ympyrät. Kun kasvattaja ottaa
esiin selän takaa vihreän,
lapset saavat liikkua eri tavoin
kohti kasvattajaa. Kun vaihtuu
punainen, lapset pysähtyvät.
Kasvattaja kertoo liikkumistavan
ja kulkijoille voi tehdä myös
radan.
Lapsi voi olla liikennevalon näyttäjänä ja saa
keksiä liikkumistavan.

5.

Karhuperheen
ruoka-aika
Kasvattaja on karhuemona
sovitussa pesässä. Lapset
ovat pihalla juoksemassa.
Karhuemo kutsuu lapset
syömään ja lapset juoksevat
pesään kyykkyyn. Pesän
voi myös tehdä peitoista tai
pressuista.
Lapsi on karhuemo ja
voi myös valita pesän
paikan.

6.

Linnut ja madot
Kasvattaja levittää
pihalle matoja eli narunpätkiä. Lapset keräävät
madot sankoihin. Sangot voi
laittaa eri tasoille. Narut ja
sangot voivat olla eri värisiä
jolloin punaiset madot kerätään punaiseen sankoon.
Lapset voivat levittää
madot ja asetella
sangot.

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015
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KUVATUKI
LIIKKUMISESSA
Kuvatukea käytetään jäsentämään ohjatun tuokion rakennetta
lapsille. Se havainnollistaa toiminnan eri vaiheita. Kuvien avulla
voidaan myös tukea käsitteiden ymmärtämistä.
Liikunnassa tapahtuva kuvien käyttäminen tukee lapsen osallisuutta, ilmaisua ja vuorovaikutusta kaikissa arjen toiminnoissa.
Kuvana voidaan käyttää mitä tahansa kuvaa, esimerkiksi piirroskuvaa, valokuvaa ja kuvasymbolia.

Pallojumppa
1. Kannustuspiiri
2. Lämmittely, pidä puolesi
puhtaana häntäpalloilla
3. Marjanpoiminta, pallot väreittäin
koreihin
4. Roska-auto, siivotaan kaikki
pallot yhteen
5. Pallon vieritys tunnelista ja itse
perässä
6. Pallon heitto seinään
7. Loppurentoutus, pallohieronta

Lapsi, jolla ei ole
sanoja voi kommunikoida kuvista näyttämällä.
Lapset osallistuvat
toiminnan suunnitteluun piirtämällä kuvia.
Kuvien avulla voi
ennakoida hankalia
tilanteita ja turvata
lapsen osallisuutta.

14

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015

TEHDÄÄN TEMPPURATA
PIHALLE
Numeroi tehtäväpisteet ja anna lasten heittää nopalla
oikea kiertojärjestys.
Jaa lapset pieniksi ryhmiksi eri pihatelineille ja pyydä
heitä keksimään mahdollisimman monta erilaista
temppua ko. välineellä. Lopuksi jokainen ryhmä
esittelee omat ideansa ja sitten temppuillaan!

Keinu:
oo hypyt vauhdista
oo kehonhallinta
keinun päällä
oo pujottautuminen
renkaan läpi
oo flengausköysi
oo roikkumisrenkaat/
trapetsi

Tasapainopuomi:
oo vaaka
oo tasapainoilu etu-/
takaperin
oo hypyt yli, ryömiminen alta
oo jänisloikat käsien
varassa puomin
yli

Pöllit/laudat:
oo tasapainoilut
oo pinoaminen
oo haarahyppy

Räsymatto:
oo kuperkeikat
oo kärrynpyörä
oo hyljepyörintä

Kiipeilyteline:
oo kiipeäminen
oo roikkuminen
oo kiepit
oo flengaus köydellä
oo hyppääminen

Tikapuut:
oo tasapainoilu
oo kiipeäminen
oo hyppysarjat kun
tikapuut maassa
oo haaraperushyppy
oo pika.-askellukset

Autonrenkaat:
oo tasapainoilut
oo pujottelu
oo hypyt renkaasta
toiseen
oo vierittäminen
oo pinoaminen

Liukumäki:
oo liukuminen matolla
tai ilman
oo liukuminen
kyykyssä
oo kiipeäminen ylös
köydellä ja ilman

Hiekkalaatikko:
oo tasapainoilu
oo karhunkäynti,
rapukävely jne.
reunoja pitkin
oo vauhditon pituushyppy
oo hypyt alas reunalle
alas reunalle

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015
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VARPAAT VAUHTIIN!
-MATERIAALIT
Kampanja tarjoaa monipuolisesti materiaaleja ja tukea päivähoitopäivän
liikunnallistamiseen ja lapsen osallisuuden huomioimiseen.
Kaikki kampanjan materiaalit ovat ladattavissa osoitteessa:
www.sport.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvattaja/varpaat-vauhtiin/
materiaalit

Päivähoitopäivän
voi kuvittaa myös
liikunnallisilla kuvilla!
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Loppuleikkikorteissa
valmiit liikuntavinkit!
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VAUHTIVARPAAN
MENOMITALI
Kopioikaa tämä sivu kaikille
lapsille ja askarrelkaa yhdessä
jokaiselle oma mitali.

IVARPAA
T
H
U
N
A
V

Lapsi voi esimerkiksi värittää
mitaliin omakuvansa, tai vaikkapa painattaa siihen sormiväreillä oman jalkapohjan tai
varpaiden kuvan.

L
A

I

EN

M

Sähköinen versio löytyy osoitteesta: http://www.sport.fi/
varhaiskasvatus/varhaiskasvattaja/varpaat-vauhtiin/
materiaalit

O MIT
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2.RASTI

•
•
•
•

Lähtötilanteen kartoitus ja arviointi
Havainnointi
Työyhteisön sitoutuminen
Innostus

ILO KASVAA LIIKKUEN!
LIIKETTÄ!

OIVALTAMINEN

Ohjelman tukimateriaali
• Ohjelma-asiakirja
• Kuntatyökirja
• Kampanjamateriaalit

• Johtajan työkirja
Perehdytysmateriaali
• Perehdytyskoulutus työkirjan
käyttöönottoon

LÄHTÖ

• Kehittämistyö yksikön omista
tarpeista ja lähtötilanteesta
• Nopea liikkeelle lähtö ja kokeilut
• Lapsen osallisuus ja liikkeen
lisääntyminen
• Parisparraus

1.RASTI

Perehdytysmateriaali
• Perehdytyskoulutus pienet
askeleet käyttöön

Uusi maksuton liikkumis- ja hyvinvointiohjelma
suomalaiseen varhaiskasvatukseen.
Ohjelman prosessi.
Ilo kasvaa
liikkuen ohjelma etenee askel kerrallaan, kunkin yksikön tilanteen
Tulkaa mukaan
tärkeään
ja innostavaan
ja
tarpeiden
mukaan.
Matka
jatkuu
vielä viimeisen rastin jälkeenkin: kehitettävää riittää aina!
ohjelmatyöhön!

Tukimateriaali
• Pienet askeleet – lomake

Lisätiedot:
www.ilokasvaaliikkuen.fi
Lähde mukaan

NÄjaI N
tärkeään
innostavaan ohjelmatyöhön!
SE KÄY!
NÄIN SE KÄY!

Varhaiskasvatuksen uusi
liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen
uusiin liikkumisen käytäntöihin – kohti liikkuvaa
varhaiskasvatusta

1
Osallistukaa
Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaan:
www.ilokasvaaliikkuen.fi
Osallistuminen on maksutonta.

2

3

Saatte käyttöönne tukimateri
aaleja toiminnan kehittämiseen,
suunnitteluun ja arviointiin.

Kehittäkää omaan toiminta
yksikköönne parhaiten sopivia
toimintatapoja ja toteuttakaa
Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaa
varhaiskasvatuksen arjessa!

Pääsette mukaan valta
kunnalliseen verkostoon.

Lisätiedot: www.sport.fi/varhaiskasvatus • nina.korhonen@valo.fi, heli.ketola@valo.fi
LAATULUPAUS

Valo on valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio. Sen yhtenä tavoitteena on,
ASIAKASettä jokainen
lapsi saa mahdollisuuden innostua liikkumisesta.
LUPAUS

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

4.RASTI

TOIMINTAKULTTUURI

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

Tutkimusmatkalla
Ohjelman tukimateriaali
• Hyvät käytännöt verkostosta
varhaiskasvatuksen
verkosto
•
•
•
•

Lähtötilanteen kartoitus ja arviointi
Havainnointi
Työyhteisön sitoutuminen
Innostus

Ohjelman tukimateriaali
• Ohjelma-asiakirja
• Kuntatyökirja
• Kampanjamateriaalit

• Uusia toimintatapoja ja rakenteita

• Oman työn arviointi
Yhteistyössä:
• Hyviä käytäntöjä verkostosta

3.RASTI

OIVALTAMINEN

LÄHTÖ

TOIMINTATAVAT

2.RASTI

Ohjelman tukimateriaali
• Varhaiskasvattajan työkirja
• Johtajan työkirja
Perehdytysmateriaali
• Perehdytyskoulutus työkirjan
käyttöönottoon

LIIKETTÄ!

1.RASTI

Perehdytysmateriaali
• Perehdytyskoulutus pienet
askeleet käyttöön

• 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!
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NÄIN SE KÄY!

Lähde mukaan tärkeään ja innostavaan ohjelmatyöhön!

NOORALOTTA
NEZIRIN
VALINTA

”Mä käyn Subwayssa usein heti
treenien jälkeen, koska saan subista
hyvin energiaa. Mun lempparisubi
on Kana Teriyaki kaikilla kasviksilla.
En käytä kauheesti mitään kastikkeita,
mun mielestä se Teriyakin maku on
itsessään jo niin hyvä.”

Nooralotta Neziri

Varpaat vauhtiin! Kasvattajan opas 2015
Subway® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc. © 2015 Doctor’s Associates Inc.
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VALO, VALTAKUNNALLINEN LIIKUNTAJA URHEILUORGANISAATIO RY
VALO, FINLANDS IDROTT RF,
VALO, FINNISH SPORTS CONFEDERATION
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Puh. (09) 348 121
www.valo.fi

PIHAPUSSI-LIIKUNTAVINKKIKORTIT
Pihapussi on jatkoa suosituille Vauhti- ja
Taukopusseille. Pihapussi sisältää 24 monipuolista ja lapsia innostavaa vinkkikorttia
pihaleikkeihin. Vinkkikorteissa on liikunnallisia
perinneleikkejä. Ne soveltuvat käytettäväksi
päiväkodeissa, koulussa, harrasteryhmissä
tai yhdessä perheen kanssa. Vinkkikortit on

Varpaat Vauhtiin!
–kampanja yhteistyössä:

suojattu vettähylkivällä UV-lakalla. Jokaisen pussin
hinnasta menee 2,40 € lasten liikunnan tukemiseen
yhteistyössä Valon, valtakunnallisen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry:n kanssa.
Tilaa hintaan 19,90 € osoitteesta
www.sporttikauppa.fi kohdasta Valo.

