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“Onnellinen on se lapsi,
jonka leikki on aikuiselle 
tärkeää. 
Kun leikki nousee siivilleen,
mikään ei ole mahdotonta.”

- Marjatta Kallialla



VARHAISKASVATUKSEN TAVOITE 

LAPSI KASVUN POLULLA
 - Rauman varhaiskasvatuksen suunnitelma 2017

● HYVINVOIVA LAPSI

● EDISTÄÄ LAPSEN KOKONAISVALTAISTA 
          KASVUA, KEHITYSTÄ JA OPPIMISTA

● TUOTTAA AKTIIVISIA TOIMIJOITA 
       
● VAHVISTAA OSALLISUUTTA 

            ILO
OIKEUS OPPIA 

LEIKKIEN
VUOROVAIKUTUS
TURVALLISUUS



    pienten
 pedagogiikkaAIKUISEN  ROOLI!

Näkee, kokee, toimii
Mitä, miten, miksi
Tekee oikeita asioita        
             
     PEDAGOGINEN  TAJU 
Lasten aloitteet
Hetkiin tarttuminen
Oikea vaatimustaso
        

           ILMAISU 
Eläväinen 
Kehollinen

Äänen sävyt, painot

      

SUUNNITTELU
Mitä suunnitellaan?
JATKUVA ARVIOINTI      
        ARJESSA

 
     LEIKILLISYYS

Ohjaaminen
Kannatteleminen

Narratiivisuus

VUOROVAIKUTUS
Yhteisöllisyys

Osallisuus
Lapsilähtöisyys

LAPSEN 
KOKEMUKSEN JA 

KEHITYKSEN  
YMMÄRTÄMINEN



LEIKIN VOIMA - AJATUKSIA  LEIKISTÄ                                Vasun jalkauttaminen

Mitä leikki on?

● Ilmiönä moninainen ja tarkka määrittely on haastavaa. Määrittely riippuu siitä miten 
              näemme  tai koemme leikin.  Leikki on totta, lapsen elämää reaaliajassa. 
              Leikillä on aina yhteys ympäröivään kulttuuriin, eettiseen -  ja moraalikehitykseen.

● Lapselle luontaisin tapa toimia ja ilmaista itseään

● Lapsen tapa jäsentää ympäröivää maailmaa ja käydä läpi kokemuksia

● Vapaaehtoista, nousee lapsen sisäisestä motivaatiosta

● Ilon ja riemun jakamista

● Positiivisen yhteyden luomista toisiin 

● Keino kehittää ajattelua ja kieltä

● Leikki tukee lapsen terveyttä ja hyvinvointia



LEIKIN VOIMA - AJATUKSIA  LEIKISTÄ                                Vasun jalkauttaminen

● Leikki on luovaa ja tuottavaa toimintaa

● Ajassa leikki muuttuu, mutta kuviteltu tilanne pysyy. Se voi ilmetä luonnossa, sisätiloissa, tietokoneen tai tabletin ruudulla.

● Leikki täytyy aina rakentaa ennen leikkimistä, leikitään sitä missä tahansa

● Leikistä jää muistoja, joihin on mahdollista palata vielä aikuisenakin

● Leikki saa aiheensa todellisuudesta ja sen sisältö heijastaa aikuisen työtä ja arvoja

Leikki alkaa varhaislapsuudessa. Pienen lapsen leikki toteutuu yhdessä vanhemman tai lasta hoitavan aikuisen kanssa.
Aikuinen luo leikin kielen ja toiminnan avulla kuvitteellisen tilanteen.

Pienen lapsen leikkiä ovat: sylittely, laulut, lorut, sormileikit jne. Perinneleikkien mukana leikki tulee lapsen elämään varhaisesta 
vaiheesta lähtien. Yhteinen leikki aikuisen kanssa tukee alkavan identiteetin muodostumista. 



LEIKIN VOIMA - AJATUKSIA  LEIKISTÄ                                Vasun jalkauttaminen

Kieltä taitamattomaan lapseen tallentuu kaikki kokemukset, jotka näkyvät hänen toiminnassaan. Lapsi muodostaa käsitystä 
itsestään siitä, miten häneen on suhtauduttu. 

Leikkiessä lapsi oppii

● Itsetuntemusta ja itsesäätelytaitoja
● Olemaan positiivisesti vuorovaikutuksessa toisten kanssa
● Noudattamaan sääntöjä ja yhteisesti sovittuja asioita
● Selvittämään ristiriitoja ja ratkomaan ongelmia
● Yhteistyötaitoja
● Tunteiden käsittelyä ja erilaisuuden hyväksymistä
● Käyttämään laajemmin mielikuvitusta 

Leikin eri muodot ohjaavat lapsen toimintaa, joka jättää jälkiä keskushermostoon ja koulii lapsen kykyjä ja taitoja. 



LEIKIN VOIMA - Kehityksen tukeminen                            Vasun jalkauttaminen

● Ilmeikäs ja positiivinen lapsen huomioiva vuorovaikutus
● Mitä tuot tilaan, kun tulet tilaan?
● Kommunikointi yrityksiin vastaaminen
● Tapahtuminen sanallinen kuvaaminen
● Jaettu tarkkaavuus -> reagointi 
● Satujen lukeminen, laulut, loruttelut
● Kielellisten taitojen havainnointi ja pedagogisen 

           toiminnnan suunnitelmallisuus

● PERUSHOITOTILANTEET (TUNNETANKKAUS, LAPSEN KOHTAAMINEN)
● Kuvien käyttö 

- päiväjärjestys
- ensin - sitten
- erilaiset juonelliseen leikkiin liittyvät elementit



LEIKIN VOIMA - Huomioitavaa                                            Vasun jalkauttaminen

ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HERMOJÄRJESTELMÄN TOIMINTAA 
LEIMAA KESKENERÄISYYTEEN LIITTYVÄ LYHYTJÄNNITTEISYYS

SUURI EMOTIONAALISUUS
- Tunteet viriävät helposti ja voimakkaina 
- On tärkeää tiedostaa tunneilmaston merkitys itsetunnon 

          rakentumiselle

LEIKKI
- Leikin alkujuuret ovat ensimmäisen ikävuoden varhaisessa 

           vuorovaikutuksessa 
-  jäljittelyssä, yhteisen kohteen rakentamisessa, emootioissa, 

           naurussa ja hymyssä 



LEIKIN VOIMA - Huomioitavaa                                            Vasun jalkauttaminen

VÄLITTÄMISEN KULTTUURI
- Aikuisen syli on aina avoinna lapselle. 
- Lapset voivat avoimesti ilmaista tarpeensa ja 

           huolensa. 
- Aikuisen puheessa pitää olla emotionaalisuutta ja

           välittävä sävy.

TOIMINNASSA LEIKKIORIENTOITUNUT LÄHESTYMISTAPA 
- Lasten kiinnostuksen kohteet - oppiminen syntyy tunteesta
- Ilman leikkiä ei voi oppia!
- Miten toiminta rytmittyy arjessa? 
- Mitä suunnitellaan? 



LEIKIN VOIMA - Miten pieni lapsi oppii?                           Vasun jalkauttaminen

HALLITSEVAA TUNNEVUOROVAIKUTUS - RAKKAUS, LÄHEISYYS JA LUOTTAMUS
- Ohjaa biologisten tarpeiden tyydyttäminen, vaikuttaa käyttäytymiseen ja tunnetiloihin
- Kyky seurata toisen ihmisen katsetta alkaa kehittyä puolen vuoden iässä, halu jakaa yhteinen huomion kohde

JÄLJITTELY 
- Lapsi alkaa suuntautua siihen, mitä aikuinen tekee, jäljitellä ja seurata aikuista
- Päättely- ja ongelmanratkaisukykyjä n. puolen vuoden iästä lähtien

LAPSEN KÄSITYS OMASTA ITSESTÄ SYNTYY VUOROVAIKUTUKSESSA
- Vuoden iässä lapsi alkaa osoittaa esineitä, joka on osoitus siirtymisestä 

           tavoitteelliseen kommunikaatioon



LEIKIN VOIMA - Miten pieni lapsi oppii?                           Vasun jalkauttaminen

1 - 2- vuotiaana 
- Lapsen kielitaito laajenee nopeasti. 

Sanasto vaihtelee muutamasta sanasta yli 
200 sanaan. Lapsi ymmärtää enemmän 
sanoja kuin pystyy tuottamaan ja lapsi 
noudattaa lyhyitä toimintaohjeita. 
Vähitellen sanoista alkaa muodostua 
lauseita, jotka sisältävät yhä vaikeampia 
rakenteita

- Lapsi pystyy jäljittelemään 
           kohteita, jotka eivät ole läsnä

2-3- vuotiaana 
- Lapset ymmärtävät ja tuottavat puhetta niin, 

että siitä tulee vuorovaikutuksen tärkein tekijä.

- Lapsen ja aikuisen jakama esineisiin ja 
ilmiöihin kohdistuva yhteinen kiinnostus luo 
pohjan lapsen kuvittelun ja mielikuvituksen 
kehittymiselle. 

- Lapsen luottamus itseensä ja muihin ihmisiin 
alkaa rakentua (kokemus tärkeänä olemisesta 
ja hyvinvoinnista huolehtimisesta).

 TUOKIOIDEN 
TULEE OLLA 
KESTOLTAAN 
LYHYITÄ!



LEIKIN VOIMA - Miten pieni lapsi oppii?                           Vasun jalkauttaminen

VERTAISRYHMÄN MERKITYS

- Lapset oppivat toisiltaan
- Yhdessä oleminen

              - Lapsen itsensä kokema yhteisöllisyys

- Ystävyys
- Osallisuus

- KAIKKI KIELELLISEN KOMMUNIKAATION 
ELEMENTIT OVAT OLEMASSA 
(ehdottaminen, kysyminen, vastaaminen, 
neuvottelu ja sopiminen)

OPPIMISYMPÄRISTÖN MERKITYS

- Mahdollistaako oppimisympäristö aktiivisen
           toimimisen ja tutkimisen? 
           (vrt. vakan tavoite)

Oppimisympäristön kolmiulotteisuus?

- Ovatko välineet ja materiaalit lapsen saatavilla?

- “Materiaalien aakkosten hallinta”
- Materiaaleja ja välineitä opetellaan käyttämään, 

ne eivät ole este ilmaisulle



LEIKIN VOIMA - Miten pieni lapsi oppii?                           Vasun jalkauttaminen

Kuvitteluleikin ensimmäiset merkit näkyvät ensimmäisen ikävuoden lopulla 
- toistaa arkielämästä tuttuja toimintoja esim. juo tyhjästä kupista. Myöhemmin leikki suuntautuu itsestä 

toisiin ihmisiin ja leikkivälineisiin esim. syöttää nallea. Kaksivuotiaasta lähtien kuvitteluleikit alkavat hallita 
lapsen leikkiä. 

Lapselle ominaisia tapoja leikkiä ovat esimerkiksi piiloleikit, kutittelut, kukkuu-leikki, vuorottelut ja jäljittelyt. 

Lapset tarvitsevat aikaa, tilaa ja leikin välineitä. Leikkiympäristön tulee olla virikkeellinen ja virittävä -> aivojen 
muokkautuvuus. Leikkiympäristön tulee soveltua lapsen kehitysvaiheelle 
ominaiseen leikkiin esim. ympäristön tutkiminen.

Oppimisympäristön merkitys. Mitä ympäristö viestii lapselle? Mitä tilassa voi tehdä?
Lorut, Kirjat, 
Laulut, 
Epälelut



MITEN PIENTEN
OPPIMISYMPÄRISTÖ
LUODAAN 
ESTEETTISEKSI JA 
INSPIROIVAKSI?

Teko ja kuvat: Minna Raita



MILLAISIA TYÖVÄLINEITÄ KASVATTAJILLA ON KÄYTÖSSÄ ARJESSA
TUKEMASSA VUOROVAIKUTUSTA, LEIKKIÄ JA OSALLISUUTTA?

IDEAT: 
KATI RAITIO 

Toimintatakki

Laulusukat

Liikuntalapaset



MITEN LEIKKI JA OPPIMINEN 
ON NIVOTTU YHTEEN? 

ONKO PIENILLÄ OMA 
“LEARNING AREA” TAI 
TEEMATYÖSKENTELY?

MITEN AKTIIVISUUS JA 
LAPSEN OSALLISUUS ON 
HUOMIOITU YMPÄRISTÖSSÄ? 

Kuvat: Pinterest





                                                              Kuvat: Pinterest



LEIKIN VOIMA - LEIKKITAITOJEN KEHITTÄMINEN PIENTEN RYHMÄSSÄ

● Aikuiset suunnittelevat ja valmistelevat leikit osana päivittäistä 
pienryhmätoimintaa. Mitä leikkiin tarvitaan? 

● Pienryhmät vaihtuvat esim. kahden viikon välein.
● Leikkeihin on suunniteltu sisältö ja toiminnan tavoitteet sekä 

ohjeet siitä miten  mitäkin leikkiä leikitään > TOISTO!
● Teemat esim. Minä kasvan, Minä liikun, Minä matkustan…
● Narratiiviisuus eli tarina leikissä mukana pienen tasolla

1. Siirtymä 
leikkimaailmaan 2. Rakentaminen 3. Matkustaminen 4. Lasten 

kokemukset
5. Pääteasema

Miten aikuiset ovat mukana 
lasten kuvitteellisten 
leikkimisen maailmojen 
luomisessa?



LEIKIN VOIMA - JUONELLINEN LEIKKI ALLE 3 - VUOTIAILLA

Vapaan leikin tilanteessa aikuinen tekee itsensä leikillisesti tavoiteltavaksi ja on fyysisesti lasta lähellä

Leikki lähtee pienistä asioista >  lapsi osoittaa - aikuinen reagoi - improvisaation logiikka

Pienistä elementeistä voidaan lähteä luomaan tarinaa, aikuisen kannattelemaa kuvitteluleikkiä

Aikuinen ylläpitää yhteistä leikin maailmaa  ja auttaa lasta mielikuvittelemaan

Päivässä pieni hetki yhteiseen kokoontumiseen:
- Tottumusten luominen ryhmään, toiminnan rytmittäminen
- Juonelliset lorutteluhetket ja laulut
- Kun tarinallinen hetki on tuttu, lapset alkavat spontaanisti leikkimään teemaa 
- Ei liian monisyistä tarinaa. 1 juonenkäänne!



PUHTAAT,  EHJÄT TAVARAT
TAVAROIDEN PAIKAT
ESTETIIKKA, 
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
LUOVUUS
OIKEAT TAVARAT
AIKUINEN LEIKKII MUKANA!

OPPIMISYMPÄRISTÖ         
- KOTILEIKKI



Millaisia 
menetelmiä on 

pienen 
huomioimiseen 
yksilöllisesti?

Yhden annoksen 
resepti 

leipomisessa 

IDEA: 
Ulla Selänne


