- Tämän koulutuksen sisältö on koostettu Varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suositusten 2016 sekä varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden 2018 perusteella. Nämä asiakirjat korostavat liikkumisen
merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja samalla ne linjaavat
liikkumisen osaksi varhaiskasvatuksen arjen toimintaa.
- Koulutuksessa perehdytään varhaisvuosien fyysisen aktiivisuden
suosituksiin käytännön harjoitusten avulla. koulutuksen harjoitteet on jaoteltu
fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti.
- Koulutuksen tavoitteena on hyödyntää päiväkotien pihoja ja lähiympäristöä
jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa.
Koulutuksesta lisää tietoa saat liikunnan aluejärjestöiltä.
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1.VAUHTI VIRKISTÄÄ - Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä.

LEIKKI:

2.KOHTI LIIKKUVAMPAA ELÄMÄNTAPAA - perhe tärkeä roolimalli
Keskustelua, ajatusten ja ideoiden jakamista.
Millaisia hyviä käytänteitä yksiköillä on vanhempien kanssa tehtävästä
yhteistyöstä. Miten yhdessä saadaan liikettä jokaiselle lapselle 3h päivässä?
Vinkkejä: Lähiliikuntapaikat tutuiksi. Toimintarasteja, geokätköily,
luontoliikuntarastit vinkkiviikot/porttikortit, perheliikuntakortit jne.
Liikkumisvinkkejä yksiköiden omilla sivuilla facebook, pedanet jne.
Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa, toiminnalliset vanhempainillat.
Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelman sivuilta löytyy sivuilta kehitä-kohdasta, sekä
100 pientä askelta ideaoppaasta löytyy vinkkejä.
onko yksikkösi mukana Liikkuva varhaiskasvatus -hyvinvointiohjelmassa?
Tässä linkki ohjelman sivuille:
https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/

3.KUUNTELE - anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa
Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja
mielikuvitustaan tutustuessaan, tutkiessaan, kokeillessaan ja ottaessaan selvää
omista liikkumismahdollisuuksistaan. Liikkuminen ja leikkiminen yhdessä muiden
kanssa ovat lapselle ominaisia tapoja olla ja oppia. Lapsella on mielipiteitä,
toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen
osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa tulee lisätä
kuuntelemalla ja ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.
Suunnittelu, toteutus arviointi -> Lapset mukaan.

LEIKKI:

4.TEKEMÄLLÄ TAITOJA - monipuolisuus kunniaan
Lapsella on oikeus liikkua, kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan. Lapsen
liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä. Se on riittävää silloin, kun hän saa harjoitella
päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti silloin, kun
lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä
ja kaikkina vuodenaikoina. oppimista ei pidä estää liiallisella
turvallisuushakuisuudella. turhia kieltoja kannattaa karsia. lapsi nauttii oppimistaan
taidoista, joten taitojen harjoitteluun kannattaa varata aikaa ja tilaa. jos lapsella on
vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

LEIKIT:

Lisää tietoa löydät fyysisen aktiivisuuden suosituksista:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf

