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TERVETULOA MUKAAN POLSKIMAAN!

LEIKKI-IKÄISEN LAPSEN UINTI
Matkalla uimataitoon on monta eri vaihetta opittavana. Leikki-ikäisillä eli noin
3 – 5 vuotiailla lapsilla fyysiset edellytykset ja muun muassa motoriikka alkaa
olla sillä tasolla, että lapsella on oikeasti edellytyksiä oppia uimaan.
Tutkimuksissakin on todettu, että varhaiset uintiharjoitukset edistävät
uimataidon nopeampaa oppimista. Silti kaikissa leikki-ikäisten lasten
uintiryhmissä suurimpana tavoitteena on, että lapsi oppii luottamaan veteen,
viihtyy siellä ja kykenee liikkumaan siellä itsenäisesti valitsemallaan tavalla.
Lisäksi tavoitteena on myös se, että mukana uintihetkissä toimiva oma
aikuinen oppii avustamaan ja ohjaamaan lastaan matkalla kohti uimataitoa.
Leikki-ikäisten lasten uintiryhmissä ei siis varsinainen uimaan oppiminen ole
päätavoitteena. Tämä on tärkeä seikka myös aikuisten sisäistää, ennen kuin
aloittaa uintiryhmän lapsensa kanssa. Vesipeuhulassa, tenavauimakoulussa
ja naperouinnissa ajatuksena on, että lapsi oppii leikin kautta uintiasioita.
Lisäksi matkien oppimisella on suuri merkitys. Ohjaaja toimii tietenkin
mallina uintitehtävissä, mutta vähintäänkin yhtä suuri merkitys on lapsen
oman aikuisen toiminnalla ja mallilla. Toivottavaa olisikin, että aikuisetkin
nauttisivat tästä mahdollisuudesta osallistua vesileikkeihin lapsensa kanssa
täysin siihen antautuen.
Omaa lasta kannattaa kuunnella ja hänen toiveitansa huomioida uinnissa –
sillä opetuksen tulisi edetä lapsen ehdoilla. Jos jokin asia tuntuu vaikealta tai
se ei millään tunnu lasta kiinnostavan kannattaa asiasta keskustella ohjaajan
kanssa – usein ongelmaan löytyy yhteinen ratkaisu.
Uinti ryhmiin ei tarvitse tuoda lapselle omia kellukkeita tai muuta uinnin
apuvälineitä. Ohjauksessa käytetään tilanteen mukaan erilaisia leluja ja
apuvälineitä. Välttämätön varuste on uima-asu, uimalasit on suositeltava
apuväline uintiin ja henkilökohtaiset sellaiset tietysti kaikkein parhaimmat.
Uimalaseja löytyy toki myös ohjaajilta lainaksi.
Kotona uintiryhmän alkuun voi valmistautua lähinnä harjoittelemalla
suihkussa käyntiä niin, että myöskin hiukset kastuvat reilusti. Pesuasioista
kannatta keskustella lapsen kanssa ja kertoa että aina ennen uimaan menoa
peseydytään ilman uima-asua. Myös hiukset kastellaan kunnolla ja pitkät
hiukset kiinnitetään.
Saunaan mentäessä uima-asu riisutaan päältä ja saunan jälkeen
käydään aina suihkussa. Näin uima-altaan vesi pysyy mahdollisimman
puhtaana ja kaikkien on mukava uida. Näissä asioissa aikuisen oma
esimerkki on äärimmäisen tärkeä.
Lapsen kanssa kannattaa myös käydä joitain tärkeitä uimahallin
toimintaperiaatteita läpi; muistuttaa, että hallin tiloissa liikutaan aina vain

kävelemällä, koska lattia on märkänä liukas. Eväät ja purukumit jätetään
pukutilaan ja nautitaan vasta uinnin jälkeen. Ennen omaa uintiryhmää on
hyvä muistaa käydä aina WC:ssä. Uima-altaaseen mennään aina yhdessä
oman vanhemman kanssa tai hänen luvallaan. On tärkeää, että sekä
ohjaaja, että lapsen oma aikuinen opastavat ja näyttävät esimerkkiä näissä
uimahallin perustoiminta periaatteissa samalla lailla, siten uintikerroista tulee
kaikille miellyttäviä ja turvallisia.

LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN UINNIN TAVOITTEITA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tehdä lapsesta veden ystävä
Opastaa aikuista ohjaamaan omaa lastaan uintiasioissa
Lisätä vesiturvallisuutta
Terveellinen säännöllinen liikunnanharrastus
Käydä läpi alkeisuinnin pääasiat leikinomaisesti
Opettaa lapsi itsenäisesti etenemään vedessä

OPETUKSEN ETENEMINEN
Vesipeuhula, tenavauinti ja naperouintiryhmissä harjoitellaan alkeisuinnin
tärkeitä asioita:
1. Veteen menoa – liikkumista vedessä eri tavoin
2. Kastautumista – kasvojen pesua, hengityksen pidättämistä,
puhaltamista
3. Kellumista
4. Liukumista
5. Sukeltamista ja hyppäämistä
6. Myyräuintia, alkeisselkäuintia ja alkeisrintauintia
Kaikissa ryhmissä opetus etenee ”tavallisia” alkeisuimakouluja hitaammin –
asioita toistetaan enemmän ja harjoitteluaikaa asioille on enemmän.
Ensisijaisesti lapsia halutaan rohkaista kokeilemaan ja harjoittelemaan
uintiasioita ja alussa ei niinkään kiinnitetä pieniin virheisiin huomiota.
Kaikissa ryhmissä opetukseen lapsen kanssa altaassa osallistuu yksi
aikuinen.
Opetusaika on 30 min / uintiryhmä. Ole täsmällinen uintiajan kanssa, koska
ryhmien välissä ei ole ylimääräistä aikaa.
Vesipeuhulassa ja tenavauinnissa lapset on jaettu kahteen ikäryhmään : 3 –
4 vuotiaiden ryhmiin ja 4 – 5 vuotiaiden ryhmiin. Tämä jako on tehty siksi,
että vaikka 3 ja 5 vuotiaat harjoittelevat samaa asiaa eri tavalla saa lapsi
mallia oppimiseensa myös muilta ryhmänsä lapsilta.

VESIPEUHULA
Vesipeuhula on tarkoitettu aremmille lapsille ja lapsille, jotka eivät ole
käyneet vauvauinnissa.
Vesipeuhulassa uintikerroilla on useasti oma teemansa; jollain kerralla ollaan
eläintarhassa ja liikutaan kuten eri eläimet ja jollain kerralla voidaan olla
sirkuksessa ja tehdä huimia temppuja…
Vesipeuhula toimii kahdessa ikäryhmässä: 3 – 4 vuotiaat ja 4 – 5 vuotiaat.
Uintikausi on puoli vuotta. Jokaiselta uintikerralta maksetaan
yhden aikuisen uimahallin sisäänpääsymaksu.

TENAVAUIMAKOULU
Tenavauimakoulu on tarkoitettu lapsille, jotka ovat käyneet vauvauinnissa.
Opetus etenee leikin varjolla, on kuitenkin jo hivenen uimakoulumaisempaa
kuin vesipeuhula, koska lapset ovat jo vauvauinnissa tulleet sinuiksi
vesielementin kanssa.
Tenavauimakoulu toimii myös kahdessa ikäryhmässä: 3 – 4 vuotiaat ja 4 – 5
vuotiaat.
Uintikausi on puoli vuotta. Jokaiselta uintikerralta maksetaan
yhden aikuisen uimahallin sisäänpääsymaksu.

NAPEROUINTI
Naperouinti on tarkoitettu 1,5 - 3 vuotiaille lapsille, jotka eivät ole käyneet
vauvauinnissa.
Naperouinnissa sovelletaan asioita sekä vauvauinnista että
tenavauimakoulusta ja vesipeuhulasta.
Opetuksessa on runsaasti vesileikkejä ja loruilua ja laulua mukana.
Uintikausi on puoli vuotta. Jokaiselta uintikerralta
maksetaan yhden aikuisen uimahallin sisäänpääsymaksu.

VIELÄ MUUTAMA ASIA, JOTKA ON HYVÄ TIETÄÄ…
Kaikki uintiperheet täyttävät henkilötietolomakkeen. Lomakkeet säilytetään
kansiossa sisääntulon yhteydessä. Omaan lomakkeeseen merkitään
uintikerrat sille varattuun paikkaan. Lisäksi lomakkeeseen tulee vanhempien
vastuuallekirjoitus – vanhemmat vastaavat täysin lapsestaan uinnin aikana.
Kurssimaksutosite tulee näyttää uimahallin kassalla tai ohjeiden mukaisesti
ohjaajille toisella uintikerralla.

Ohjaajat ovat sinua varten, kysy reilusti jos jokin uintiasia
askarruttaa mieltäsi!
Liikuntatoimessa leikki-ikäisten lasten uintiasioita hoitaa johtava
liikunnanohjaaja Anne Lahtinen puhelin 3146 4874.

MUKAVIA
UINTIHETKIÄ!

