1–2v

1–2v

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.

1–2v

1–2v

VÄRIPAINELUA
Aseta piirustuspaperi
pöydälle. Pursota
paperille sormivärejä
pieniin kasoihin. Leikkaa
kelmusta samankokoinen
pala ja aseta se paperin
päälle. Teippaa reunat
kiinni pöytään. Anna
lapsen painella kelmua,
jolloin sormivärit
levittyvät paperille.

TARVIKKEET
sormivärejä
piirustuspaperia

LUOVUUS

kelmua
teippiä
sakset

AISTIELÄMYKSET

Lapsesta on mukava päästä
tunnustelemaan värejä ja tutkimaan
niiden sekoittumista.

1–3v

1–3v

YLLÄTYSPUSSI

Kuka saa,
kuka saa
tähän pussiin kurkistaa?
(lapsen nimi) saa,
(lapsen nimi) saa
tähän pussiin kurkistaa!
TARVIKKEET
kangaspussi tai -kassi
pieniä, lapselle tuttuja esineitä ja leluja

Laita kangaspussiin
erilaisia pieniä esineitä
tai leluja. Lausu lapselle
loru ja anna hänen nostaa
pussista esine. Yllättykää
yhdessä ja nimetkää löytö.
Sovella isommalle lapselle
niin, että lapsi saa tunnustella
esinettä käsi pussissa ja
yrittää arvata, mikä se on.
Voitte myös keksiä esineistä
pieniä lauluja ja loruja.

KIELEN KEHITYS

AISTIELÄMYKSET

Asioiden nimeäminen kasvattaa lapsen
sanavarastoa ja tukee kielen kehitystä.
Tämän ikäiset lapset myös rakastavat yllätyksiä.

1–3v

1–3v

AISTILAATIKKO

AISTIELÄMYKSET

TARVIKKEET
laatikko
koristehiekkaa
jäätelötikkuja

Laita tyhjään laatikkoon
hiekkaa, jäätelötikkuja
ja makaroneja. Anna
lapsen tunnustella hiekkaa
käsissään, upottaa kädet
laatikkoon ja valutella
hiekkaa sormiensa välistä.
Leikkiä voi uudistaa piilottamalla hiekkaan muita
pieniä erimuotoisia esineitä,
esim. muovipalikoita
ja käpyjä.

makaroneja
pieniä erimuotoisia esineitä

Tunnustelu stimuloi lapsen eri aisteja,
kuten tunto- ja näköaistia sekä kuuloaistia.
Se on myös luovaa toimintaa, kun lapsi saa
itse keksiä erilaisia leikkejä laatikon kanssa.

1–3v

1–3v

TELMITÄÄN
Rauhoittavan kosketuksen
rinnalla lapsi kaipaa aktivoivaa
kosketusta. Painikaa sängyllä,
kutittele lapsen varpaita tai
anna lapsen ratsastaa selässäsi.
Riehukaa ja telmikää oikein
kunnolla. Pienelle lapselle
luontaista liikkumista ovat
pienet pyrähdykset, kuten juuri
telmiminen ja hippaleikit.

Heiluta, roikota, kutita, kanna,
keinuta, heitä, hellyyttä anna.
Mittaa lapsi, yksi ja kaksi,
pieni on tehty paijattavaksi.

AISTIELÄMYKSET

TUNNE-ELÄMYKSET

MOTORISET TAIDOT

Riehumisleikkien aikana lapsi tutustuu tunteisiinsa.
Milloin mukava jännitys vaihtuu pieneksi peloksi
tai rauhallinen olo ylitsepursuavaksi iloksi?
Erilaiset liikeaistimukset myös aktivoivat lapsen
aivoja ja edistävät oppimista.

1–3v

1–3v

TAIKATAIKINA

TARVIKKEET
2 dl suolaa
4 dl vehnäjauhoja
vettä
1 rkl öljyä
elintarvikeväriä (haluttaessa)
perunajauhoja
leivinpaperia
kaulin, piparkakkumuotteja,
hammastikkuja, voiveitsi tms.

Tehkää taikataikinaa. Sekoita
suola ja vehnäjauhot keskenään
ja lisää vettä, kunnes taikina on
muovailtavaa. Mitä vähemmän
vettä lisäät, sitä nopeammin
teokset kuivuvat. Lisää öljy,
sekoita ja ripottele päälle perunajauhoja, jolloin käsituntumasta
saa silkkisen. Muovailkaa
erilaisia koristeita, kieritelkää
käärmeitä, pyöritelkää palloja,
tehkää taikataikinapullia ja
-muffineja keittiöleikkeihin.
Antakaa taideteosten kuivua
leivinpaperin päällä.
LUOVUUS

MOTORISET TAIDOT

Muovailu kehittää lapsen käden lihaksia,
mielikuvitusta ja luovuutta. Taikataikinan tekeminen
on lapsista usein yhtä hauskaa kuin itse muovailu.

1–3v

1–3v

IKKUNAKORISTE

TARVIKKEET
kontaktimuovia
teippiä
paperinpaloja, höyheniä ja langanpätkiä
muovipurkkeja

Pystysuoralle pinnalle on
kiinnostavaa luoda teoksia.
Leikkaa kontaktimuovista pala.
Teippaa se seinään lapsen
korkeudelle liimapuoli kohti
leikkijää. Laita erilaisia
materiaaleja purkkeihin ja
aseta ne eri puolille huonetta.
Lapsi voi kuljettaa paperinpaloja, höyheniä tai langanpätkiä muovin luo ja kiinnittää
ne siihen. Liimatkaa valmis
työ ikkunaan.

LUOVUUS

MOTORISET TAIDOT

Taaperon kanssa on hyvä tehdä taidetta myös
toiminnallisesti, poissa pöydän äärestä. Näin lapsi
pääsee käyttämään myös karkeamotorisia taitojaan,
esimerkiksi kumartumaan ja kävelemään.

1–3v

1–3v

LUONTOPÖYTÄ

Järjestäkää kotiin pieni
pöytä tai hylly, jolle lapsi
voi tuoda ulkoa omia
aarteitaan. Ulkoleikeistä on
mukavampi lähteä sisälle,
kun saa valita mukaansa
jotakin pöydälle asetettavaa.
Askarrelkaa luontopöydän
materiaaleista ja tutkikaa niitä.
Mitä lumelle tapahtuu, kun se
tuodaan sisälle? Entä miten
luontopöytä muuttuu vuodenaikojen vaihtuessa?
AISTIELÄMYKSET

TARVIKKEET
hylly tai pieni pöytä
käpyjä, kiviä, värikkäitä lehtiä tai erilaisia
kukkia ulkoa

Taapero nauttii erilaisten luonnonmateriaalien
tunnustelusta. Niitä tutkiessa kasvaa tietoisuus
omasta ympäristöstä ja maailmasta. Oma luontopöytä
innostaa myös retkelle metsään, jossa monimuotoinen
maasto on taaperolle mitä parhainta tasapainoja motoriikkaharjoittelua.

2–3v

2–3v

ELÄINPESULA
Järjestäkää kylpyhuoneeseen eläinpesula.
Valitkaa pehmoeläimet,
jotka kaipaavat pesua.
Laittakaa kylpyammeeseen
tai vatiin lämmintä vettä.
Hoitakaa eläimiä uittamalla,
lääkitsemällä, kampaamalla
ja kuivaamalla.

TUNNE-ELÄMYKSET

TARVIKKEET
pehmoeläimiä
amme, vati tai lavuaari
lääkeruiskuja, purkkeja, kampa, pyyhkeitä

LUOVUUS

KIELEN KEHITYS

AISTIELÄMYKSET

Erilaiset hoivaamisleikit sopivat hyvin ensimmäisiksi
roolileikeiksi. Niissä lapsi pääsee käyttämään
mielikuvitustaan ja laajentamaan sanavarastoaan.
Ne myös tukevat myötätunnon kehittymistä.

2–3v

2–3v

TARINARENTOUTUS
2
Rannalla
kasvaa kaisloja.

1
Tässä on
hiekkaranta.
5
Hän rakensi suurensuuren hiekkalinnan

4
Eräänä päivänä
rannalle asteli
(lapsen nimi).

1. Silitä lapsen yläselkää.
2. Silitä lapsen hiuksia.
3. Vie sormia kaloina pitkin
lapsen jalkoja.
4. Painele omia kämmeniä
lapsen vasenta kättä pitkin
kohti yläselkää ja kylkeä
pitkin alas.
5. Taputtele alaselkää.
6. Heiluttele kevyesti jalkoja.
7. Painele omia kämmeniä
kylkeä pitkin ylös ja oikeaa
kättä pitkin alas kohti sormia.

7

Nyt oli hyvä olla.
(lapsen nimi) käveli
polkua pitkin kotiin.
3

Meressä ui
kaloja.

6

(lapsen nimi) tuli kuuma.
Hän halusi uida.

TUNNE-ELÄMYKSET

AISTIELÄMYKSET

Arvostava kosketus rakentaa lapsen
omanarvontuntoa. Rentoutus auttaa rauhoittumisessa
ja tukee lapsen keskittymiskyvyn kehittymistä.
Kosketeltaessa stressihormonitaso laskee.
Kyky rauhoittua opitaan aikuiselta.

2–3v

AUTOTIEPAITA

2–3v

Piirrä vanhan t-paidan
selkäpuolelle autorata.
Pue paita päällesi ja
asetu lattialle makaamaan
mahallesi. Anna lapsen
ajaa pikkuautoilla selässäsi.
Nauti lepohetkestä
ja hieronnasta.

TARVIKKEET
t-paita
kangastussi tai tavallinen tussi
pikkuautoja

TUNNE-ELÄMYKSET

Lapsesta on hauska leikkiä aikuisen päällä.
Lapsen ja aikuisen välinen läheisyys ja
kiintymyssuhde vahvistuu kosketuksen avulla.

