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Mitä suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista tekevät jos heidän annetaan olla tilassa vapaasti? He alkavat
juosta, ehkä ottavat kontaktia toisiinsa fyysisesti (ei välttämättä kielteisessä mielessä). Lasten
riehaantuminen ei johdu siitä, että he olisivat alkeellisia tai pahuuden riivaamia vaan siitä, että heidän
huimaa vauhtia kehittyvä keho (ja mieli) huutaa ärsykkeitä kehittyäkseen. On tutkittu, että vahvat
motoriset valmiudet kulkevat rinta rinnan kognitiivisten ominaisuuksien kanssa. Oppimisvalmiuksien
vahvistuessa myös minäkuva ja itsetunto kasvavat.

Liikuntakasvatuksen tehtävä on pitää huolta siitä, että lapsi saa tarvitsemiaan ärsykkeitä mahdollisimman
monipuolisesti. Päivähoitokentän ongelmana on se, että lapsia yli suojellaan, vaaditaan liikaa olemaan
hillityissä ja rauhalliseissa puuhissa. Tämä johtuu siitä, ettei henkilöstö kestä vilskettä tai mahdollisia
haavereita, joita lapsille voi sattua. He haluavat, että heidän työnsä on helppoa ja levollista. Kukaan ei jaksa
päiväkotityötä jos lapset jatkuvasti liikkuvat riehakkaasti ja pitävät meteliä, on myös aika rauhoittumisen,
mutta aivan liikaa lapsia esim. istutetaan pöytähommissa tai ulkona patistetaan heitä toimimaan
hillitymmin.

Maahisten eskariryhmässä liikumme paljon. Kuljemme viikoittain pitkiä matkoja kävellen, joskus juostenkin,
eri retkikohteisiin Lauttasaaressa. Hiekkateillä tai metsissä lapset saavat liikkua vapaassa muodostelmassa,
kunhan näkevät aikuisen, ja kunhan luottamus puolin ja toisin on kunnossa. Lapset nauttivat kun heille
annetaan vastuuta - he haluavat olla luottamuksen arvoisia. Hiekkateillä pyöräilijöihin on turha suhtautua
ihmisten liiskaajina, he kyllä osaavat väistää lapsia ja muita kulkijoita. Rannan ympäristön pinnanmuodot
kivikkoineen, mäkineen, kiipeilypuineen päivineen kehittää lapsen motoriikkaa huomaamatta.

Hyödynnämme erilaisia välineitä (mm. pallot, mailat, narut, tötteröt, tasapainolaudat, vanteet, hernepussit,
pehmomiekat). Leikimme monipuolisia leikkejä, joita lapset yhdessä aikuisen kanssa ovat keksineet ja
kehittäneet. Myös eri lajeja käydään läpi (mm. sählyä, fudista, käsipalloa, lasten lentopalloa, koripalloa,
lapsenomaista kehonpainoharjoittelua, miekkailua pehmomiekoilla, painia, pukkitappelua, freerunning/
parkouria). Aikuiset ovat aina täysillä mukana peleissä, mikä motivoi lapsia paljon.

Säiden salliessa lähdetään halukkaiden kanssa joinain iltapäivinä ulos heti päivälevon jälkeen vaikka
pelaamaan sählyä viereisen kerrostalon sisäpihalle tai rannalle leikkimään. Sieltä palataan välipalalle.

Eskaritilat sallivat monenlaisen liikkumisen sisälläkin. Usein eteisessä lapset saattavat pelata polttopalloa
pehmopallolla tai pyörittää salissa vannetta tai hyppiä narua. Vanhemmat ovat saaneet lastaan eskariin
tuodessaan saaneet huomata, ettei esiopetusryhmä ole mikään huopatossutehdas. Vanhemmat
suhtautuvat liikkumiseen myönteisesti. Vanhempia rohkaistaan liikkumaan vapaa-ajalla lastensa kanssa.

Liikuntaa sisällytetään myös kielellisen tietoisuuden kehittymiseen sekä muihin oppimiskokonaisuuksiin, ja
se on jatkuvasti lasten dokumentoinnin (tabletilla kuvaus)) kohteena.


