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v
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Kukkuluuruu kurkista,
kukkuluuruu kurkista,
huivin vedän purkista.
Hui-ii.
Kukkuluuruu kurkista,
kukkuluuruu kurkista,
huivin vedän purkista.
Hui-ii.

Vipsis, vopsis viljaa, kädet liikkuvat hiljaa:
kädet ylös, kädet alas, kädet sivulle ja ristiin.
Hopsis, kopsis hopsaa, kädet liikkuvat nopsaa:
kädet ylös, kädet alas, kädet sivulle ja ristiin.

Anna lapsen tarttua sormiisi nyrkkiotteella ja
liikuta lapsen käsivarsia lorun tahdissa.
Kun loru on tuttu, voit hauskuuttaa lasta kiihdyttämällä
sekä lorun loppuosan että liikkeiden vauhtia.
Ristikkäisliikkeet, joissa raajat ylittävät kehon
keskiviivan, ovat vauvan kehityksen kannalta tärkeitä.
Ristikkäisliikkeet aktivoivat aivopuoliskon välisiä yhteyksiä
ja edistävät lapsen tietoisuutta omasta kehostaan.

Laita kevyt huivi lapsen kasvoille ja sano kukkuluuruu.
Nappaa huivi pois vauvan kasvoilta kurkista-sanan
kohdalla. Voit myös laittaa huivin myttyyn nyrkkisi
sisään ja antaa lapsen jännittyneenä odottaa,
kuinka huivi pikkuhiljaa nousee ”purkista” ja
peittää joko sinun tai vauvan kasvot.
Kurkistusleikki viehättää lapsia yllätyksellisyytensä vuoksi.
Yllätyksestä syntyy ilo, mutta kurkistusleikillä on
myös tärkeä kehityksellinen merkitys. Kun oman
vanhemman kasvot tai tuttu esine menee piiloon
palatakseen heti uudelleen, vauva oppii ymmärtämään
esineiden ja asioiden pysyvyyttä.

6-8 v.
0–2
v

6-8 v.
0–2
v

Laita pöydälle erilaiselta tuntuvia tavaroita,
joita lapsi voi koputella ja puristella. Piilota yksi esine
kerrallaan purkin alle.

Lapset rakastavat värejä. Anna oman tepsuttelijasi
tutustua väreihin ja maalaamisen saloihin turvallisesti
hedelmäsoseiden kanssa.

Paljasta esine ja nimeä se. Anna lapsen tarttua siihen
molemmin käsin. Hyviä vaihtoehtoja ovat mm. keitetty
kananmuna, pesty mandariini, raaka porkkana ja
mozzarellapussi, jossa on nestettä. Myös pikkupussi,
jossa on puuroa, tuntuu mukavalta kädessä.
Käytä samalla tavalla myös muovisia keittiövälineitä.

Laita erivärisiä hedelmä- ja marjasoseita muovilautasille.
Näistä lapsen on helppo ottaa värejä. Väreinä voit
käyttää myös marjoilla värjättyjä vellejä.

Jos seisominen on jo
tukevaa, kannattaa
tämä leikki tehdä
seisten. Käännä tuolin
selkänoja ruokapöytää
vasten ja auta lasta
seisomaan tuolilla.
Pysy koko ajan
lapsen selän takana,
jolloin voit estää
myös sivusuunnassa
kaatumisen.

Soseilla ja velleillä maalaaminen on sotkuista, mutta
hauskaa. Eikä haittaa, vaikka sormi menisi suuhun.
Anna lapsen tutustua väreihin rauhassa ja löytää oma
tapansa taputella värejä tai maalailla viivoja sormilla.

6-8 v.
0–2
v

6-8 v.
0–2
v

SIIVILÄSIILI
Anna lapselle siivilä
ja näytä, kuinka piippurasseja tai kengännauhoja saa pujoteltua
siivilän reikiin. Anna
lapsen touhuta itsekseen
siiviläsiilin kanssa.

MOTORISET TAIDOT

LUOVUUS

TARVIKKEET
siivilä
piippurasseja tai kengännauhoja

Pujottelu kehittää lapsen hienomotorisia
taitoja ja tukee silmän ja käden yhteistyötä.
Myös keskittymiskyky paranee.

6-8 v.
0–2
v

6-8 v.
0–2
v

TAAPEROPIILO
Rakenna isosta
pahvilaatikosta lapselle
oma piilo. Leikkaa
pahvilaatikkoon ovi
ja ikkuna. Leikkikää
yhdessä piilosta ja
kurkisteluleikkiä.
Laatikkopiilo sopii hyvin
myös kotileikkiin.

TUNNE-ELÄMYKSET

TARVIKKEET
pahvilaatikko
sakset

MOTORISET TAIDOT

Pienet lapset nauttivat piilo- ja kurkisteluleikeistä.
Yllätykset tuottavat lapselle iloa. Pienessä tilassa
oleminen auttaa hahmottamaan mittasuhteita ja
oman kehon rajoja.

6-8 v.
0–2
v

6-8 v.
0–2
v

KEITTIÖRUMPALI
Levitä lattialle muovipurkkeja, kattiloita,
vispilä, lusikka ja kauha.
Kokeilkaa, millaisia
ääniä syntyy. Anna
lapsen musisoida ja
säestää ruoanlaittoasi.

TARVIKKEET
muovipurkkeja
kattiloita
vispilä
lusikka
kauha

MOTORISET TAIDOT

LUOVUUS

Omaehtoiset kokeilut tukevat lapsen
karkeamotorisia taitoja ja luovuuden kehittymistä.
Lapsi testaa, millaisia ääniä hän saa aikaan.

6-8 v.
0–2
v

ARKIASKAREET

6-8 v.
0–2
v

Ota lapsi mukaan
arkipuuhiin ja kotitöihin.
Yhdessä tekeminen on
hauskaa. Kukkien kastelu
on taaperolle mieluista
puuhaa. Imurilla voi
siivouksen aikana ratsastaa.
Pölyjen pyyhintä onnistuu
jo pieneltä. Lapsi voi
myös osallistua astianpesuja pyykkikoneen täyttöön
ja tyhjennykseen. Käsin
tiskaaminen on riemukasta
vesileikkiä.
MOTORISET TAIDOT

TUNNE-ELÄMYKSET

Arjen pienet askareet kehittävät lapsen hieno- ja
karkeamotoriikkaa. Kodinhoitoon osallistuminen
antaa tunteen osallisuudesta ja kokemuksen
avunannon tärkeydestä. Kun kiität lasta avusta,
opetat hänelle samalla kiitoksen tärkeyden.

6-8 v.
0–2
v

MULLISTUS

6-8 v.
0–2
v

Laita silmille ”mullistuslasit”.
Katsokaa kotia uudesta näkökulmasta. Miten ympäristöstä
voisi luoda lapselle uudenlaisen
paikan toimia ja leikkiä?
Laita lapselle leikkipaikka vaatekaappiin tai eteisen naulakon alle.
Siirrä junarata ikkunalaudalle tai
keittiön pöydälle.
Ota rakennuspalikat ja automatto
mukaan pihalle tai tee niistä leikkipaikka parvekkeelle.
Aseta tuolit jonoon junaksi.
Lähtekää eväsretkelle kotona ja
syökää esim. iltapala olohuoneen
lattialla.
LUOVUUS

Lapsi ilahtuu saadessaan leikkiä tutuilla
tavaroilla uudessa tai jännittävässä paikassa.
Se opettaa luovuutta ja rikastaa mielikuvitusta.

