Keravan varhaiskasvatuksen
liikkumisen vuosisuunnitelma

Vuosisuunnitelman sisältö
Mihin Liikunnan vuosisuunnitelmaa käytetään?
Motoriset perustaidot

ELO–SYYSKUU: ”Minä iloinen liikkuja”, kehonhahmotus
LOKAKUU: ”Innosta kokeilemaan”, palloilu
MARRASKUU: ”Sykettä sydämeen”, liikkumistaidot
JOULUKUU: ”Onnistumisen elämyksiä”, luova liikunta, mielikuvitus
TAMMI–HELMIKUU: ”Mainio monipuolisuus”, talviliikunta
MAALISKUU: ”Unelmat todeksi”, musiikkiliikunta
HUHTIKUU: ”Tekemällä taitoja”, palloilu
TOUKOKUU: ”Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa”, luonto- ja seikkailuliikunta
KESÄ–HEINÄKUU: ”Lupa liikkua ja leikkiä”

Mihin liikunnan vuosisuunnitelmaa käytetään?
Liikunnan vuosisuunnitelma pitää sisällään varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Liikuntasuunnitelma pohjautuu Keravan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja
esiopetussuunnitelmaan (2016).

Lapsella on tarve olla fyysisesti aktiivinen. Liikkuessaan lapsi harjoittelee ja kehittää motorisia taitojaan. Liikkuminen ja motoristen taitojen harjoittelu ja oppiminen parantavat lapsen
oppimisvalmiuksia. Lapsella on tarve ja oikeus liikkua päivittäin, tämä tarve on yhtä tärkeää
kuin uni ja ravinto.
Vuosisuunnitelma sisältää erilaisia ehdotuksia liikunnan toteuttamiseksi eri-ikäisillä lapsilla.
Se toimii eräänlaisena liikunnan vuosikellona, johon on koottu erilaisia liikunnallisia tavoitteita ja sisältöjä. Eri kuukausille sijoitetut kokonaisuudet tukevat monipuolisen liikunnan oppimista hyödyntäen eri vuodenaikojen tarjoamia mahdollisuuksia. Liikunnan tavoitteita ja sisältöjä lähestytään myös vuodenajoista riippumattomina temaattisina kokonaisuuksina, jotka tuovat liikunnan oheen muun muassa musiikkia, leikkiä ja seikkailua.
Aikuinen, muista, että olet lapsille roolimalli myös liikkumiseen liittyvissä asioissa!

Motoriset perustaidot

ELO-SYYSKUU:
”Minä iloinen liikkuja”, kehonhahmotus
Kuvaus:

Oman kehon hahmottaminen luo perustan kehonkuvan syntymiselle.

Tavoitteet:

Tutustuttaa lapsi toisiin lapsiin sekä piha- ja lähiympäristöön.
Vahvistaa ja kehittää lapsen perusliikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta
ikätason mukaisesti.
Lasten perustaitojen havainnointi lapsen vasun keskustelun tueksi.

Sisältöjä (esim.):

Perusliikuntataitojen harjoittelu ja tasapainotesti (5-6v), lapsen vasu,
lapsen haastattelulomake, lasten parlamentti, kehokuvakortit,
ajatuskartan tekeminen lasten kanssa.
Pihaleikit ja -pelit sekä tutustumisleikit, pihatalkoot, luonnossa
liikkuminen, retket lähiympäristöön.
Yleisurheilu: juoksu, pituushyppy, pallon- ja keihäänheitto.
Omaan kehoon tutustuminen.

Omaehtoisen liikunnan lisääminen:
Liikuntavälineet lasten käytössä ja saatavilla, pihaleikkikortit, valokuvasuunnistus, vauhtivarpaat, tehtäväradat.
Aikuiset:
Liikunnan vuosisuunnitelman laatiminen, Varpaat vauhtiin kampanjaan osallistuminen, pienet askeleet suunnittelulomake, lasten liikuntataitojen arviointi ja arjessa liikkumisen mahdollistaminen.
Aikuisten pihasäännöt ja Metsämörriretken runko (Valo ry; Varhaiskasvattajan työkirja 2015).

LOKAKUU:
”Innosta kokeilemaan”, palloilu
Kuvaus:

Opetellaan palloilun kautta pelejä ja niiden sääntöjä sekä ryhmässä
toimimista.

Tavoitteet:

Kehittää lapsen motorisia perustaitoja (käsittelytaidot).
Pelisääntöjen harjoittelu ja oppiminen.
Ryhmässä toimimisen harjoittelu ja parityöskentely.

Sisältöjä (esim.):

Pallon työntäminen, vetäminen, vierittäminen, kantaminen,
pompottaminen, heittäminen, kiinniotto, potkaisu ja puhaltaminen.
Pallorentoutukset ja hieronnat, pallon kantamisharjoitukseksi sopivat
erilaiset keräämis- ja lajitteluleikit kuten pallot koriin ja varvaspussi sekä
pariviestit.
Pallomeri kylpyammeeseen tai vesileikkialtaaseen.
Palloleikit erilaisten välineiden avulla, esim. pallon vieritys leikkivarjon tai
liinan tai lakanan päällä, työntäminen mailalla tai keilalla, vetäminen
köydellä tai vanteella, kantaminen mailan päällä.
Tarkkuuspotkuja ja heittoja pahvilaatikoihin.
Erilaiset palloleikit ja -pelit; tunnelipallo, polttopallo, jalkapallo, sähly,
oman puolen putsaus, keilojen kaato, pesän ryöstö vierittämällä,
vierityshippa, vieritysviestit lattialla ja voimistelupenkeillä, seuraa
johtajaa, ”golfrata”, katkeamaton ympyrä, pallo piiristä pois,
häntäpallo, pikkusählyt (paistinlastat ja pehmopallot) ja jumbojalkapallo.
Pallokorit ulos ja sisälle.
Kaiken näköiset ja kokoiset pallot esille ja lasten saataville.

Omaehtoisen liikunnan lisääminen:
Erilaiset pallot esillä niin sisä- kuin ulkoleikeissä, lasten ohjaaminen pelaamaan, leikkiturnaukset, tehtäväradat. Taskulamput syksyn hämärään.
Aikuiset:
Liikuntavälineiden suunnittelu ja hankinta, kierrätysmateriaalit liikkumisvälineinä, yhteistyö
seurojen kanssa (KP-75, BB, KEU).
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö.
Sopikaa omaan yksikköön välinevastaava, joka huolehtii muun muassa siitä että rikkoutuneiden välineiden tilalle hankitaan uusia.

MARRASKUU:
”Sykettä sydämeen”, liikkumistaidot
Kuvaus:

Opetellaan motorisia perustaitoja.

Tavoitteet:

Tasapainon kehittäminen.
Kehontuntemuksen lisääminen.
Lasten ideoiden huomioiminen (esim. rakennettaessa ratoja).
Erilaisten välineiden käyttö ja tvt:n hyödyntäminen.
Kehon asento- ja liikeaistin kehittäminen.

Sisältöjä (esim.):

Erilaiset motoriikka- ja temppuradat, konttausleikit, yhdellä jalalla
seisominen, tasapainoilu erilaisilla alustoilla sisällä ja ulkona, liikuntaleikit
yhdessä toisten lasten kanssa.

Omaehtoisen liikunnan lisääminen:
Liikuntavälineiden esilläolo, leikkien tukeminen, lasten suunnittelemat liikuntaradat ja erilaiset liikkumistuokiot.

Aikuiset:
Isät liikkeelle isänpäivänä, oppimisympäristön pohtiminen sisäliikkumiseen sopivaksi pohjana
Lasten liikkumisen laadun arviointi -lomake, liikkuminen ja sen merkitys lapselle, kuperkeikka
(Valo ry; Varhaiskasvattajan työkirja, 2015).
Kuvatkaa lasten kanssa esim. oma jumppavideo, ja jakakaa se talon muille ryhmille.

JOULUKUU:
”Onnistumisen elämyksiä”, luova liikunta,
mielikuvitus
Kuvaus:

Kehitetään lapsen mielikuvitusta ja eläytymiskykyä liikunnan, musiikin,
draaman ja luovan ajattelun keinoin.

Tavoitteet:

Hyödyntää lasten ajatuksia ja mielenkiinnonkohteita.
Kehittää lasten kykyä ideoida toimintaa.
Kehittää rytmitajua ja nauttia musiikin mukana liikkumisesta.

Sisältöjä (esim.):

Draamaleikki
Liikunnallinen joulukalenteri
Satujumppa
Musiikkiliikunta ja tanssi
Jooga
Rentoutuminen
Liikunnallinen joulujuhla yhdessä vanhempien kanssa

Omaehtoisen liikunnan lisääminen:
Liikuntavälineiden esilläolo, leikkien tukeminen, roolivaatteet.
Aikuiset:
Pohdi siirtymätilanteiden liikkumismahdollisuuksia, anna lasten ideoida, positiivinen palaute,
heittäydy joulun taikaan, ole mukana kehittämässä leikkejä (Valo ry; Varhaiskasvattajan työkirja s. 39, 2015).

TAMMI–HELMIKUU:
”Mainio monipuolisuus”, talviliikunta
Kuvaus:

Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia toimintaympäristöjä ja
harjoitellaan talven mahdollistamia liikunnanmuotoja.

Tavoitteet:

Tasapainoilu ulko- ja sisätiloissa sekä perustaitojen harjoittaminen.
Lasten ideointi välineiden käytössä.

Sisältöjä (esim.):

Välineliikunta niin sisä- kuin ulkotiloissa.
Kalevanpäivän perinneleikit
Perusliikuntaa erilaisissa maastoissa ja ulkoilussa
Lajitaidot, hiihto ja luistelu leikin kautta, talviliikkumista esim. mäenlasku,
sauvakävely, lumikenkäily, lumileikit
Sisällä: Välineliikunta, nassikkapaini, temppu-ja kestävyysradat, sisäpelit,
voimistelu
Arjen liikuntavälipalat
Vanteet, hernepussit, hyppynarut, huivit, leikkivarjo, höyhenet, Kengurupallo, erilaiset pallot, nauhat.

Omaehtoisen liikunnan lisääminen:
Välineet esillä lasten leikeissä sisällä ja ulkona.
Hiihtäminen päiväkodin pihalla, mäenlasku, lumileikit.
Aikuiset:
Tee väliarvio pienet askeleet -suunnitelmasta ja suunnittele uusi askel.
Arvioi lasten liikkumisen mahdollisuuksia tilojen, välineiden ja sääntöjen näkökulmasta.

MAALISKUU:
”Unelmat todeksi”, musiikkiliikunta
Kuvaus:

Lapsen kehonhallintaa pyritään vahvistamaan rytmisen liikunnan ja
musiikin kautta.

Tavoitteet:

Ohjata lasta ymmärtämään rytmisyyttä, jonka avulla pystytään oppimaan
musiikkia ja liikkumaan.
Vahvistaa äänen voiman ja keston muutoksien havaitsemista.
Kehittää lapsen luovaa itseilmaisua musiikin avulla.
Kannustaa eläytymään ja liikuttamaan kehoa jokaisen lapsen
ainutlaatuisella tavalla.

Sisältöjä (esim:):

Musiikki ja tanssi liikuntatuokioissa mukana.
Välineiden hyödyntäminen musiikin ohella tuokioissa, myös
musiikkivälineet.
Erilaiset rytmi- ja tempomuutokset tuokioissa.
Ohjatut sääntö-ja liikuntaleikit.

Omaehtoisen liikunnan lisääminen:
Välineet esillä lasten leikeissä sisällä ja ulkona, yhteistyö musiikki- ja tanssiopiston kanssa.
Aikuiset:
Lasten liikuntataitojen arviointi.
Sisusta ja muokkaa ympäristöä yhdessä lasten kanssa.
Jätä lapsille tekemistä, sillä lapset liikkuvat usein aktiivisemmin silloin, kun ympäristö ei ole
vielä täysin valmis.

HUHTIKUU:
”Tekemällä taitoja”, palloilu
Kuvaus:

Opetellaan palloilun kautta pelejä ja niiden sääntöjä sekä ryhmässä
toimimista.

Tavoitteet:

Samat tavoitteet, kuin lokakuun kokonaisuudessa.

Sisältöjä (esim.):

Palloilu, jalkapallo, lasten omat liikuntavälineet, pyöräily, lapsi
liikenteessä, pihatapahtumat, suunnistus ja retkeily, talkoot.
Hakuhyppelyt vanhemmille ja lapsille kotiin lähdettäessä.

Omaehtoisen liikunnan lisääminen:
Pallot ja pelivälineet esille ja innosta kaikki mukaan!
Aikuiset:
Ota lapsi mukaan suunnittelemaan, dokumentoimaan ja arvioimaan liikkumista.
Ohjaa lapsille liikunnallisia sääntöleikkejä ainakin ulkona. Anna lapselle toiminnallisia tehtäviä
päivittäin.
Varmista, että lapsi oppii käyttämään liikkumista ja koko kehoaan myös muun oppimisen välineenä.

TOUKOKUU:
”Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa”,
luonto- ja seikkailuliikunta
Kuvaus:

Liikutaan luonnossa ja erilaisissa ympäristöissä.

Tavoitteet:

Ympäristön monipuolinen käyttö.
Liikkumistaitojen kehittyminen.

Sisältöjä (esim.):

Metsäretket
Seikkailuretket
Perinneleikit ulkona
Ulkoilutapahtumat, unelmien liikuntapäivä, pihaseikkailu

Omaehtoisen liikunnan lisääminen:
Liikuntavälineet lasten käytössä ja saatavilla, Pihaleikkikortit, valokuvasuunnistus, tehtäväradat.
Aikuiset:
Liikuntavälineiden suunnittelu ja hankinta.
Ota selvää paikkakunnan ulkoilumahdollisuuksista ja kerro niistä myös vanhemmille.
Hyödynnä luontoa oppimisympäristönä.

KESÄ–HEINÄKUU:
”Lupa liikkua ja leikkiä”
Kuvaus:

Totutellaan luontoon sekä vesi- ja ulkoliikuntaan.

Tavoitteet:

Perusliikuntataitojen kehittäminen ja ulkona liikkuminen.
Uintitaitojen kehittäminen.

Sisältöjä (esim.):

Vesileikit
Metsäretket
Pihaleikit ja -pelit
Vesileikkejä sisällä ja ulkona
Majaleikit

Omaehtoisen liikunnan lisääminen:
Liikuntavälineet lasten käytössä ja saatavilla, sadettimet
altaat, vesileluja, rantapalloja, vateja, pensselit, ämpärit, viltit, pelit ja välineet.
Aikuiset:
Retkeile ja leiki lasten kanssa; nauttikaa kesästä. Anna lapsille mahdollisuus uida ja leikkiä vesileikkejä.

Lähteet:
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