
KORTTISETIT

Leikkisästi yhdessä kehoillen

Leikin avulla opin, miten kehoni toimii

Mitä minä jo osaan? Entä mitä  leikkejä ja taitoja
haluan oppia? Ja mitä minä aion tehdä, kun osaan
ne?

Leikkiminen edistää lapsen oppimista ja
kehittymistä. Leikkiin osallistumalla ja
toimimalla lapsi kehittää
kehontuntemustaan  ja harjoittaa
monenlaisia taitoja. Kun lapsi oppii
tuntemaan omaa kehoaan ja saa erilaisista
leikkien kautta onnistumisen kokemuksia
lisää se hänen luottamusta itseensä.

Skillikortit

Korttisetti sisältää lapsen kehontuntemusta- ja
hallintaa kehittäviä erilaisia leikkejä sekä vinkkejä
leikkien soveltamiseen:

577. Miten minä hahmotun
578. Soveltamalla homma haltuun
579. Hyvää huomenta notkeat ninjat
580. Tasapainoilumatkalla
581. Selkä äänessä
582. Matka nurinkurinmaailmaan
583. Muovaillaan asentoja
584. Hierontarentoutus
585. Nallen kanssa lentäen ja rauhoittuen

 

 

Leikkisästi yhdessä
kehoillen



TEEMATAIDOT

577. Miten minä hahmotun

Kehontuntemus- ja hallinta

Oman kehontuntemus luo perustan lapsen toiminnalle.
Mitä paremmin lapsi tunnistaa kehonsa ja pystyy ymmärtämään ja hyödyntämään aistien kautta
tulevan informaation sekä toimimaan sen mukaan, sitä taitavammaksi liikkujaksi hän kehittyy.
Kehontuntemus on tietoisuutta omasta kehosta, kehonosista ja niiden välisistä suhteista.
Kehonhahmotus on osa kehontuntemusta ja tarkoittaa taitoa tunnistaa sekä nimetä kehon eri osia,
taitoa tunnistaa kehon ääriviivat, taitoa  ja kehon eri puolet sekä taitoa ylittää kehon keskilinja.
Kehotuntemus muodostuu pääosin tuntoaistin avulla. Tuntoaisti reagoi paineeseen, lihasten
venytykseen ja jännitykseen sekä kehon liikkeisiin . Näitä on hyvä hyödyntää lapsen leikeissä
kehotuntemuksen kehittymiseen tai herättelyyn. Kun tuntee missä ja millainen keho on, kehoa on
helpompi liikuttaa ja kehittää taitoja. 
Kehonhallinta puolestaan tarkoittaa kehon asentojen ja liikkeiden hallintaa.

KEHON HAHMOTUS
 

577. Miten minä hahmotun



TEEMATAIDOT

578. Soveltamalla homma haltuun

Toimi näin

On tärkeää muistaa, että lapsen
osallistumista mahdollistavia
ympäristötekijöitä on paljon muitakin kuin
fyysinen ympäristö, mm. meidän kaikkien
asenteilla ja ennakkoluuloilla on vaikutusta.
Kuvakulman keikauttaminen saattaa
kannattaa: Entä jos aloitetaankin siitä,
mihin leikkiin lapsi haluaa osallistua tai
minkä asian oppia ja sitten muokataan
ympäristöä osallistumista mahdollistavaksi.
Liikkeet voi tehdä  korttien kuvien mallin
mukaan tai soveltaa rohkeasti ja luovasti
sopiviksi. Tehtävistä saadaan kaikille
sopivia huomioimalla yksilöllisesti
liikkumisen, ymmärtämisen,
hahmottamisen ja aistitoimintojen
haasteet.

Modaa skilli

Tehtäviä voidaan modata eli soveltaa esim.
muuttamalla asentoa tai liikkumistapaa,
käyttämällä apuvälineitä, tukemalla
asentoa tyynyillä tai tekemällä liikkeitä
parin kanssa.
Kehonhahmotusta voi tukea käyttämällä
tehtävissä painopeittoa tai –tyynyä.
Painotyynyn voi tehdä helposti itse
laittamalla tiiviiseen pussiin riisiä tai
hiekkaa. Pussin paino antaa
tuntoaistimuksen kehonosaan ja helpottaa
rauhoittumista.

! Usein parhaat soveltamisideat syntyvät lasten
ajatuksissa. Kysymykset ohjaavat lapsia
oivaltamaan ja auttavat taidon kehittämisessä.

 

 

578. Soveltamalla homma
haltuun



TEEMATAIDOT

579. Hyvää huomenta notkeat ninjat

Herätellään kehoa

Istu lattialla tai tuolilla.
Laske hartiat alas ja paina hitaasti korvaa
kohti olkapäätä. Samaan aikaan voit
painaa vastakkaista olkapäätä kevyesti
alaspäin. Tee molemmat puolet.
Seuraavaksi paina kevyesti leukaa kohti
rintaa ja jatka matkaa rullaten kädet edellä
niin pitkälle kuin tuntuu hyvältä. Palaa
hiljalleen lähtöasentoon
Avaa rinta auki ja laske pää kevyesti
takaviistoon. Palaa hiljaa rullaten keskelle
takaisin.

Modaa skilli

Voit istua pöydän ääressä ja rullata
eteenpäin liu’uttamalla käsiä kevyesti
pöydänpintaa pitkin.

Aktivoidaan aivoja

Harjoitteen voi tehdä eri asennoissa; istuen,
seisten tai vaikka makuulla.
Kurota vasemmalla kädellä oikean jalan
varpaisiin, nouse ylös ja tee sama
toisinpäin.
Nosta vasen jalka ilmaan ja kosketa
oikealla kädellä vasempaan polveen. Tee
myös toisinpäin.
Lisää edelliseen liikkeeseen vapaan käden
vienti vastakkaiseen korvaan. Pidä katse
eteenpäin!
Laita kädet yhteen ja vie niitä vuorotellen
puolelta toiselle.

KEHON HAHMOTUS KOUKISTUS JA KIERTO
 

579. Hyvää huomenta
notkeat ninjat
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580. Tasapainoilumatkalla

Toimi näin

Keksitään yhdessä ja testataan
lähiympäristöstä tasapainoiluun sopivia
paikkoja, esim. omasta pihasta,
kotimatkalta tai metsästä.
Tehdään tasapainorata, rataa voi rakentaa
luonnon muodoista, penkeistä, naruista ja
muista esteistä.
Rataa voidaan aluksi kiertää rauhallisesti
kävellen ja taidon kasvaessa voidaan lisätä
vauhtia tai rataan haasteellisempia
tehtäviä.

Modaa skilli

Rataa voi muokata sopivaksi soveltamalla
välineitä, ympäristöä tai sääntöjä.
Liikkumisen apuvälineen kanssa voi vaikka
pujotella naruista tehtyä rataa tai kulkea
kapeaa väylää pitkin.
Kepin tai muun esteen yli kulkeminen
apuvälineen kanssa kehittää tasapainoa ja
välineen käsittelytaitoa.
Tasahyppy alas esteeltä tai korokkeelta
kehittää myös tasapainoa, saatko liikkeen
pysähtymään paikoilleen tasajaloin.
Onnistuuko tasapainoilu silmät kiinni?

! Kuvatkaa temput, jolloin lapselle tulee
konkreettinen käsitys onnistumisesta.
Kuvan/videon avulla lapsen kanssa voi käydä
keskustelua, mitkä temput/leikit ovat lapselle
mieluisia ja mitä taitoja lapsi haluaisi oppia.

KEHON HAHMOTUS PYSTYASENTO
 

580.
Tasapainoilumatkalla



TEEMATAIDOT

581. Selkä äänessä

Toimi näin

Hengitys selkäpuolella: Asetutaan istumaan selkä seinää vasten siten, että polvet ovat koukussa.
Mitä tapahtuu, kun hengittää syvään sisään ja ulos (SH: selkä liimaantuu seinään / UH: kauemmas)?
Hengitys toisen selkää vasten: Asetutaan istumaan lattialle selkä toisen selkää vasten. Millaiselle
oma ja toisen hengitys tuntuu selkäpuolella?
Ääni toisen selkää vasten: Millaiselle kehossa tuntuu, kun sanoo vaikkapa “hah”, “huh”, “oooo”?
Tutkitaan vuorotellen äänen resonointia kehossa. Minkälaiselle resonointi tuntui?
Selän liikkeet: Laitetaan silmät kiinni ja tehdään pieniä liikkeitä, esim. taivutuksia sivuille sekä eteen
ja taakse. Selkien tulee pysyä koko ajan kontaktissa. Voit käyttää rauhallista taustamusiikkia ja
kannustaa tutkimaan liikettä myös seisoma-asennossa.

Modaa skilli

Pariharjoitus: toinen on päinmakuulla ja toinen parista pitää kämmeniä kevyesti toisen selän päällä ja
havainnoi hengityksen liikettä sekä ääniä.

 

HENGITYS PSYKOMOTORIIKKA RAUHOITTUMINEN
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582. Matka nurinkurinmaailmaan

Toimi näin

Harjoitellaan ylösalaisin olemista aikuisen
turvallisessa sylissä. Aikuinen seisoo ja lapsi
istuu aikuisen sylissä kasvot aikuiseen päin.
Aikuinen pitää takamuksen ja niskan takaa
kiinni ja kallistaa lasta taaksepäin kunnes
tämä on ylösalaisin. Nosto ylös tapahtuu
hallitusti.
Lapsi voi itse harjoitella maailman katselua
nurinpäin esimerkiksi karhun kävelyssä,
roikottaen päätä sängyn reunan yli jalat
kohti taivasta tai kurkkimalla haarojen
välistä taaksepäin.
Nurinkurin-harjoituksia voi tehdä myös
rekillä tai renkailla jalkojen varassa
roikkuen, aikuisen tukiessa vieressä.

Modaa skilli

Tehkää nurinkurin-taidetta: teipatkaa
paperit pöydän alapinnalle kiinni, menkää
lattialle selälleen makaamaan ja piirtäkää
paperiin.
Onnistuuko piirtäminen tai maalaaminen
jaloilla kun makaat selällään ja paperi on
kiinni seinässä?
Päälläseisontaa voi lähteä harjoittelemaan
seinää vasten. Kasvot ovat ensin seinään
päin ja päälaki lattiassa. Kävellään jaloilla
hieman ylöspäin. Kun tämä onnistuu,
voidaan kokeilla samaa kasvot poispäin
seinästä. Päälaki on lattiassa lähellä seinää
ja kämmenett hieman kauempana
seinästä. Kämmenet ja pää muodostavat
kolmiomallisen muodostelman. Jalat
potkaistaan seinälle päälläseisonta-
asentoon. Aikuinen on aina aluksi tukena.

KEHON
HAHMOTUS

SUUNNAN
HAHMOTUS YLÖSALAISINASENTO
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583. Muovaillaan asentoja

Toimi näin

Yhdessä tehtävässä harjoituksessa
muovaillaan vuorotellen eläinasentoja.
Muovailija valitsee muovailtavan
eläinasennon.
Muovailtava on lähtöasennossa kiven
muodossa.
Muovailija lähtee liikuttamaan toista
varovasti valitsemaansa asentoon.
Pyritään muovailemaan asento juuri
samanlaiseksi kuin kuvassa ja pysymään
siinä viiden hengityksen ajan!

Modaa skilli

Keksittekö uusia eläinasentoja, millaisia ja
kuinka paljon?

HENGITYS KEHON
HAHMOTUS RAUHOITTUMINEN

YHTEISTOIMINTA
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584. Hierontarentoutus

Toimi näin

Erilaiset hieronnat rentouttavat ja rauhoittavat lasta. Pallon tai muun välineen kautta tapahtuva kosketus on
usein mukava tapa opetella ottamaan vastaan kosketusta. Pienempien lasten kohdalla aikuinen voi tehdä
hieronnan ja vähitellen opettaa lapset tekemään hierontaa myös toisillensa.

PALLOHIERONTA: Lapsi on lattialla joko vatsallaan tai selällään. Toinen hieroo pallolla isot
lihasryhmät läpi. Kokeilkaa erilaisia palloja: isoja, pieniä ja nystyräisiä.
SIVELLINHIERONTA:Hieroa voi isolla pehmeällä siveltimellä, jolloin kosketus on hento. Siveltimellä
voi myös piirtää kuvioita lapsen selkään.
TAIKARASVA: Taikarasvalla rentoutuu niin kädet kuin jalat! Taikarasva on tavallista käsivoidetta,
jolla aikuinen hieroo lapsen käsiä tai jalkateriä.
HARTIAHIERONTA: Lapset voivat hieroa toistensa hartioita istuen jonossa tai ympyrässä toistensa
vieressä.

Kysyttävää?

Kysymyksiä lapselle: Minkälainen kosketus tuntui mukavalle ja minkälainen epämukavalle?
Miten minun tulee hieroa, jotta kosketus tuntuisi hyvälle?
Minkälaiselle keho tuntui harjoituksen alussa ja minkälaiselle lopussa?

AISTIT KEHON
HAHMOTUS RAUHOITTUMINEN

 

584. Hierontarentoutus



TEEMATAIDOT

585. Nallen kanssa lentäen ja rauhoittuen

Toimi näin

Levätään hetki nallen kanssa. Käydään
selinmakuulle, nostetaan jalkapohjat kohti
kattoa, asetetaan nalle jalkapohjien päälle
ja lennätetään sitä kohti höyhensaaria.

 

Modaa skilli

Unille mennessä voidaan harjoitella
hengityksen rauhoittamista unilelun
kanssa.
Alavatsaan suuntautuva luonnollinen
palleahengitys ja hengitykseen
keskittyminen rauhoittaa kehoa ja mieltä.
Unilelu saa asettua mukavaan
nukkumisasentoon lapsen vatsan päälle.
Vatsa toimii unilelulle rauhoittavana
keinuna. Sisäänhengityksellä unilelu hieman
kohoaa ja uloshengityksellä laskee. Pyydä
lasta nukuttamaan nalle mahdollisimman
pehmeästi.

HENGITYS KEHON
HAHMOTUS RAUHOITTUMINEN

 

585. Nallen kanssa
lentäen ja rauhoittuen
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