ArkiliikuntaBINGO
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset kehottavat alle kouluikäisiä liikkumaan reippaasti vähintään
kaksi tuntia päivässä. Kouluikäisille suositellaan vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolista ja ikään
sopivaa liikuntaa. Lisäksi tulisi välttää yli 2 tunnin pituisia istumisjaksoja ja ruutuaika viihdemedian
ääressä saisi olla korkeintaan 2 tuntia päivässä. (THL)
Arkiliikunta kannustaa lasta keräämään vähintään suosituksen mukaisen ajan
liikuntaa ja tauottaa istumisjaksoja. Bingon tarkoitus on innostaa liikkumaan,
tuoda ajatuksia ja keskustelua arkiliikunnasta, sekä herättää aikuiset mahdollistamaan liikunta arjen keskellä.
Tutustukaa vanhemman kanssa bingokuponkiin.
Kun saat yhden suoran täyteen, palauta kuponki
vanhemman allekirjoituksella opettajallesi.

Tervetuloa bingoilemaan!
Suora voi muodostua neljästä vierekkäisestä vaakatasossa, pystyssä tai vinottain olevasta ruudusta.
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”Piti liikkumisesta tai ei, liikkumisella on täysin kiistaton hyöty terveydelle. Vanhempien pienet arjen valinnat, esimerkki ja asenne
hyötyliikuntaa kohtaan välittyvät perheen pienimmille. Huomaamatta nämä ”pienet valinnat” kartuttavat liikkumistamme päivittäin. Viikko- ja vuositasolla erot ovat huomattavat vanhemman
kohdalla, puhumattakaan lapsesta! Lapsi tekee näitä pieniä valintoja vielä vuosia ja vuosia, jolloin viikko- ja vuositasolla hyötyliikunnan merkitys kumuloituu. Liikkuminen omin jaloin tai pyörällä on
ympäristönkin kannalta parempi vaihtoehto.”
Donna Niemistö

Tohtorikoulutettava liikuntatieteellinen tiedekunta

”Tärkeintä on lapsen liikkumisen tukeminen, vanhemman
oma liikunta-aktiivisuus tai urheilullisuus ei ole ratkaisevassa roolissa.”
Arto Laukkanen

Tutkijatohtori liikuntatieteellinen tiedekunta

”Meillä aikuisilla on usein tapana tehdä lapselle valmiiksi
asioita, myös sellaisia, joita lapsi olisi itse kyvykäs ja halukas
tekemään. Kuuntele lasta ja anna hänen tehdä asioita alusta
asti itse ja omalla tavallaan. Kun tuemme lapsen osallisuutta,
lapsi on aktiivisempi ja tuntee itsensä tarpeelliseksi ja tärkeäksi. Lisäksi yhdessä tekemällä opimme toisiltamme, lapsi
aikuiselta ja aikuinen lapselta.”
Anne Soini

Yliopiston opettaja, varhaiskasvatustiede, liikuntatiede

Kuvitus: Ina Majaniemi

Älä tee lapselle kaikkea valmiiksi

