
                               Varhaiskasvatuksesta vinkkejä kotiin.  

Haluamme Pornaisten varhaiskasvatuksen puolesta tukea perheitä lasten kanssa 

toimisessa, nyt kun vietetään enemmän aikaa yhdessä kotona. Tälle sivulle olemme 

koostaneet erilaisia vinkkejä ja linkkejä kotiin arjen tueksi.  

Pornaisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman arvoja ovat lapsuuden itseisarvo, 

ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet oppimiseen, leikkiin, iloon ja mielipiteisiin, 

yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus ja moninaisuus, perheiden monimuotoisuus sekä 

terveellinen ja kestävä elämäntapa. 

 

      Vinkit varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueiden mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ILMAISUN MONET MUODOT 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja 

kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten 

ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen. Ajattelun 

ja oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja 

harjoittelemalla. 

 



 

Erilaisia muovailutaikinoita 

https://www.kodinkuvalehti.fi/blogit/ruususuu-ja-huvikumpu/askarteluideoita-lapsille-ja-aikuisille-kotiin-

materiaalit-loydat 

Tulostettavia tehtäväkortteja: 

https://www.konkreettistavarhaiskasvatusta.com/blog/category/Hahmotuskyky 

Värinautit 

https://www.varinautit.fi/kotona/ 

Blogissa yli 300 tekemisvinkkiä kotiin 

https://mitamatekisin.wordpress.com/ 

 

Simppeliä puuhaa: Kiinteää nestettä 

 

https://simppelisormiruokakeittio.com/simppelin-sivukonttori/ei-newtonilainen-neste 

Etämuskari 

https://funkymonkeyclub.com/koronavapaa-muskari/ 

Askartelu vinkkejä kotona ja luonnossa 

https://taidekoti.com/2019/04/vappuaskartelu/ 

https://taidekoti.com/2019/05/taidetta-luonnossa/ 
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                                       TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. 

Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee 

lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. 

Hyvän mielen metsäkävelyt 

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-luonto/hyv%C3%A4n-mielen-

mets%C3%A4k%C3%A4velyt 

Luontoliitto Kevätseuranta:  

http://www.kevatseuranta.fi/wp-content/uploads/2020/02/kevattuuli2020_lowres_netti.pdf 

Metsäemo: 

http://www.metsaemo.fi/satuhieronta/ 

http://www.metsaemo.fi/aarrejahti-luonnossa/ 

Suomenlatu luontobingo 

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta/luontobingo.html 

Tiedekokeita kotona: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/13/nain-teet-tiedonjyvan-kokeet-kotona 
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Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki 

https://mappa.fi/fi/etusivu 

 

TUOKSUPURKKI 

Tarvitsette pienen purkin, esim. pilttipurkin. Lähtekää metsään keräämään purkkiin vaikka käpyjä, havuja, 

sammalta, mitä itse haluatte. Purkista voi sitten kotona haistella metsän tuoksuja. 

 

Retkihaaste: 
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                                        MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME 

 

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perinteiden, 

toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja 

harjoitella siinä toimimista. Toiminnassa voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, 

kuvataidetta, leikkiä, draamaa ja erilaisia mediasisältöjä. 

 

Avuksi rauhoittumiseen: 

https://satuhieronta.fi/satupankki-satuhierontaohjaajat/voimauttavat-sadut/ 

https://satuhieronta.fi/satupankki-satuhierontaohjaajat/voimauttavat-sadut/ 

Neuvokasperhe.fi 

https://neuvokasperhe.fi/tehtavasivuja-lapsille-ja-perheille/ 

Mieli.fi tunnerobotti 

https://satuhieronta.fi/satupankki-satuhierontaohjaajat/voimauttavat-sadut/
https://satuhieronta.fi/satupankki-satuhierontaohjaajat/voimauttavat-sadut/
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https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A4v%C3%A4t/tunnerobotti 

Kohtuullinen ruutuaika 

https://dagisfh.files.wordpress.com/2019/03/kanelin-ruutusuora.pdf 

Leikkipankki 

https://www.leikkipankki.fi/haku 

Mediakasvatus  

https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/06184009/Media-alle-3-vuotiaan-arjessa-opas.pdf 
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                                                     KASVUN TUKI 

 

Alle kouluikäisen on vielä hankala hahmottaa ajan kulua ja sitä, missä järjestyksessä päivän toiminnot 

menevät. Kuvatuen avulla lapsen päivään saa luotua ennakoitavuutta ja rakennetta. Linkissä olevat kuvat 

voi tulostaa ja halutessaan leikata ja laittaa lapsen tasolle nähtäväksi. Yhdessä vanhemman kanssa voidaan 

katsoa, missä kohtaa päivää ollaan menossa ja kääntää jo tapahtunut asia pois näkyvistä. Seuraavaa päivää 

voi ennakoida vaihtamalla jo edellisenä päivänä päivärytmiin sopivat kuvat. 

Päiväohjelman hahmottamiseen tukikuvat: 

https://www.siunsote.fi/documents/393252/5497075/Siunsote_p%C3%A4iv%C3%A4j%C3%A4rjestys.pdf/3

d7270fd-8a43-461a-904e-aa969e366310 

 

Papunetin kuvatyökalulla voi käydä luomassa hakutyökalun avulla juuri itselle sopivia kuvia. Kuvia voi 

halutessaan myös ladata kuvatyökaluun, joka mahdollistaa esim. omien valokuvien käytön: 

https://kuvatyokalu.papunet.net 

Ensin-sitten pohjan avulla voi lapselle annettavia ohjeita pilkkoa pienempiin osiin kuvien avulla, esim. 

ensin käsien pesu, sitten ruoka: 

https://kuvatyokalu.papunet.net/api/documents/1308425/pdf  

Hauska sivusto, josta löytyy erilaisia timer-malleja ajan konkretisoimiseen. Voi hyödyntää esim. 

siirtymien ennakoinnin tukena: 

https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/ 

https://www.siunsote.fi/documents/393252/5497075/Siunsote_p%C3%A4iv%C3%A4j%C3%A4rjestys.pdf/3d7270fd-8a43-461a-904e-aa969e366310
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Tästä viikkoapurista saa hyviä vinkkejä kotiarkeen: 

http://varhaista-aikaa.blogspot.com/2020/03/viikkoapuri-kotoiluun.html 

Arkielämässä kuvia voidaan käyttää apuna mm. ympäristön, ajan, tilojen, toiminnan ja henkilöiden 

jäsentämisessä. Myös tunteita ja tarpeita voidaan ilmaista kuvin, samoin jakaa kokemuksia toisten 

kanssa. Kuvat auttavat myös pysähtymään, niihin voi palata myöhemmin ja ne ohjaavat 

omatoimisuuteen. Kuvat motivoivat silloinkin kun sanat eivät riitä tai saavuta: 

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-

palvelut/nepsy/selviytymiskeinot/kuvat.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://varhaista-aikaa.blogspot.com/2020/03/viikkoapuri-kotoiluun.html
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/nepsy/selviytymiskeinot/kuvat.html
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/nepsy/selviytymiskeinot/kuvat.html


                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  KASVAN, LIIKUN JA KEHITYN 

 

Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja 
lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle 
yhdessä huoltajien kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen 
taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia 
liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja 
liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. 

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä 
tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun 
ja monipuoliseen, riittävään syömiseen. Päivittäiset ateriahetket järjestetään kiireettömässä 
ilmapiirissä opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria. 

Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä 
asioita. Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan 
tuetaan. Lasten kanssa keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä 
hyvinvoinnille ja terveydelle. 

 

 



 

Ruoka ja maistaminen 

Uudet maut: 

https://dagisfh.files.wordpress.com/2019/03/tc3a4htisilmc3a4n-hevi-potti.pdf 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/vinkkivihko_150316_0.pdf 

Kohtuullisesti makeaa: 

https://dagisfh.files.wordpress.com/2019/03/tc3a4htisilmc3a4n-makuretki.pdf 

 

Ideoita liikkumiseen 

https://mieli.fi/fi/esitteet/perheliikunnan-vinkkikortit 

https://innostunliikkumaan.fi/wp-content/uploads/2020/02/Uteliaan-tutkijan-Skidireili-1-2-v.pdf 

https://innostunliikkumaan.fi/wp-content/uploads/2020/02/Touhukkaan-kokeilijan-Skidireili-3-5-v.pdf 

https://innostunliikkumaan.fi/skillilataamo/ 

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta.html 

https://blog.edu.turku.fi/molla/2017/05/24/liikuntakortteja-ja-vinkkeja-varhaiskasvatukseen/ 

https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/perheliikunta-kotona/' 

https://www.lastenliikeiltapaiva.fi/ 

https://leikkipaiva.fi/sata-leikkia/ 

Dagis.fi Kanelin vauhtibingo: 

https://dagisfh.files.wordpress.com/2019/03/kanelin-vauhtibingo.pdf 

Iltajooga, rauhoittuminen: 

https://www.perhejooga.fi/blogi/hengitellen-hyville-unille-nain-teet-lasten-kanssa-rauhoittavan-iltajoogan 

Frisbeegolf: 

https://pornainen.fi/kulttuuri-vapaa-aika/ulkoliikunta/ 

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta/frisbeegolf.html 

Mieli.fi: 

https://mieli.fi/fi/videot/animaatio-tietoisuustaidot-ja-hengitys 
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                                            KIELEN RIKAS MAAILMA 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kieleen ja kulttuuriin liittyvien näkökohtien katsotaan 
koskevan jokaista varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja 
kulttuuriset taustat ja valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana. Kieli- ja 
kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi 
varhaiskasvatuksen kokonaisuutta 

Papunet: 

https://papunet.net/pelit/ 

Oppi ja ilo ilmaiset verkkopelit: 

https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/ 

Pikkukakkonen: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/31/pikku-kakkosen-kommunikaatiokortit 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/31/pikku-kakkosen-viitottuja-loruja 

Lukuja liikkuen tavuja touhuten: 

https://lukujaliikkuen.fi/varhaiskasvatus/ 

Suujumppakortit: 

https://d3504dfnl9awah.cloudfront.net/media/2015/05/mumo-karten-baeren-460x651.jpg 
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