Ikäkausi

5-6 vuotta

Leikkisä, keskusteleva ja itsenäinen 5–6-vuotias on aloitteellinen
ja sopeutuva, mutta saattaa joskus olla hieman ailahtelevainen.
Tämän vuoksi ikäkauteen kuuluu silloin tällöin eriasteiset kiukunpuuskat. Fyysiset taidot ovat lapsella jo hyvin kehittyneet ja
pikkuapurista on verraton apu kotona moneen asiaan!

5-6

vuotta

5-6

vuotta

Leiki kanssani

Sukelletaan väreihin!
Kuvataiteen tekemistä voi kokeilla jo aivan pienten kanssa,
kun materiaalit ovat sellaisia, että maalia saa joutua vahingossa
vähän suuhunkin. Vauvojen värikylpy -menetelmässä
maalataan elintarvikkeilla eli esimerkiksi marjasoseilla,
kiisseleillä, siemenillä, jauhoilla ja mehuilla. Tutkikaa yhdessä
erilaisten ainesten väriä, makua, tuoksua, tuntumaa ja ääntä.
Sotkua saattaa syntyä, joten älkää laittako juhlavaatteita
päälle! Rohkea 5-vuotias innostuu usein tutkimaan
elintarvikemateriaaleja täysin rinnoin. Antakaa mennä ja
maalatkaa koko perheen voimin käsin, jaloin ja vaikkapa
nenänpäällä! Teosten valmistuttua katselkaa ne yhdessä läpi ja
jutelkaa mikä kussakin työssä on hienoa.
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Leiki kanssani

Otetaan rennosti.

Tehkää salaisuuspussi. Laittakaa kangaspussiin pieniä tavaroita,
ja kokeilkaa tunnistaa käsikopelolla, mikä mikäkin esine on.
Kuka arvaa oikein? Koko perhe voi osallistua arvausleikkiin!
Valitkaa esineet arvaajien taitotason mukaan.
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Leiki kanssani

Lyödään leikiksi!
Pelataan äänimuistipeliä. Kerätkää muoviset pääsiäismunista
saadut lelukotelot ja laittakaa niiden sisälle hiekkaa, kiviä,
nappeja, jyviä tai mitä tahansa pientä, joka mahtuu liikkumaan
kotelossa. Tehkää jokaisella täytteellä kaksi samanlaista koteloa.
Sekoittakaa kotelot ja levittäkää ne pöydälle. Pelin aloittaja
ravistaa valitsemiaan kahta koteloa: jos niissä on sama ääni,
hän saa kotelot itsellensä. Jos koteloista kuuluu erilainen ääni,
vuoro siirtyy seuraavalle. Pelin lopussa voittaja on se, jolla
on eniten parillisia koteloita. Peli on sitä haastavampi, mitä
useampia äänikoteloita pelissä on mukana.
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Liiku kanssani

Hypitään ja pompitaan
Hyppikää ruutua. Kahden jalan tasahyppyä seuraa yhden jalan
hyppy ja muutaman vastaavan sarjan jälkeen tulee käännösruutu.
Ulkona ruudut voi piirtää hiekalle tai kivetykselle. Hyppikää
myös hyppynarulla! Naruhyppelyä voi tehdä joko yksin tai isolla
narulla vuorotellen, kaksi pyörittää ja yksi hyppää. Hyppynarulla
voi hypätä myös hiirenhäntää, kun hyppynaru taitetaan kaksin
kerroin. Pyörittäjä pyörittää narua siten, että naru viistää maata.
Hyppääjät hyppäävät narun yli kun naru on omalla kohdalla, ja
jos naru pysähtyy tai osuu hyppääjään, pyörittäjä vaihtuu. Entä
kuinka taipuu twist-narulla hyppiminen?
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Liiku kanssani

Temppuillaan!
Tämän tempun nimi on kontta-kontta-pyramidi. Harjoitelkaa
ensin tukeva ja hyvä kontta-asento, jossa jalat ja kädet ovat
tukevasti maassa. Pitäkää selkä suorana! Pienempi sirkustelija
kiipeää sitten isomman selkään kontilleen kuvan osoittamalla
tavalla. Ettehän laske painoa keskiselälle vaan ainoastaan
”tukipilareiden” eli jalkojen ja käsien kohdille selässä.
Viimeistelkää temppu leveällä hymyllä! Tadaa! Ottaisiko joku
teistä valokuvan?
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Liiku kanssani

Kiikunkaakun!
Kamppaillaan leikkimielellä! Merimiespainissa lapsi ja aikuinen
asettuvat seisomaan samalla linjalle tai viivalle kyljet vastakkain
siten, että oikeat jalat ovat vastakkain. Sitten otetaan oikean
käsien kättelyotteella toisesta kiinni. Kumpi horjuttaa toisen
tasapainoa? Kokeillaan samaa vasemmat kyljet vastakkain.
Kukkotappelussa seisotaan vastakkain yhdellä jalalla. Oikea
jalka nostetaan taakse ja tartutaan siihen oikealla kädellä.
Tarkoituksena on jälleen horjuttaa toista pois tasapainosta
työntämällä häntä vapaalla kädellä. Kokeillaan kukkotappelua
myös toisella jalalla!
Kyykkypainissa asetutaan kyykkyasentoon kasvot vastakkain.
Käsiä käyttäen yritetään pakottaa toista pois kyykkyasennosta
ja koetella toisen tasapainoa!
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Naura kanssani

Kotihommia.
Toiveruokaviikolla viikon ruokalista tehdään yhdessä ja
jokainen perheenjäsen pääsee valitsemaan oman toiveruoan
suosikkinsa mukaan. 5–6-vuotias voi kuvittaa ruokalistan
keittiön seinälle tai jääkaapin oveen laitettavaksi.
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Naura kanssani

Juttua piisaa!

5–6 -vuotias on erinomaista keskusteluseuraa. Aikuinen, keskity
kuuntelemaan ja nauttimaan lapsesi loistavasta ikäkaudesta.
Maailman ihmettely, nerokkaat huomiot ja hyvät kysymykset
tulevat kuin itsestään. Katselkaa taidetta, miettikää luontoa ja
jakakaa mielipiteitä arjen asioista. Mitä mieltä olet? Mitä tuo
mielestäsi esittää? Vaikeisiin kysymyksiin voi hakea vastauksia
yhdessä netistä tai kirjastosta.
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Naura kanssani

Ollaan ihan hissukseen.
Keksikää yhdessä oma satu! Aikuinen kirjoittaa sadun ylös ja
lukee sen lopuksi ääneen.
Täydentäkää lauseet
Olipa kerran… ( joku tai jokin)
Joka päivä hän… (arjen kuvaus; teki/näki/koki jotakin)
Kunnes eräänä päivänä… ( jotakin yllättävää tapahtui)
Silloin… (se tai hän toimi seuraavasti)
Siitä seurasi, että... ( jotakin uutta tapahtui)
Siitä taas seurasi, että… ( jotakin uutta tapahtui - toistetaan
tarvittaessa!)
Lopulta… (se tai hän teki jotakin)
Sen päivän jälkeen… (keksikää sadun loppu!)
Sen pituinen se!
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Tutki kanssani

Mennään Teatteriin!

Teatteri tarjoaa jännittäviä elämyksiä kaikenikäisille. Lapsille
tarjontaa löytyy Tampereella erityisesti Ahaa Teatterista,
Nukketeatteri Mukamaksesta ja Tampereen Työväen Teatterista.

5-6

vuotta

5-6

vuotta

Tutki kanssani

Touhutaan luonnossa

5-6-vuotias on loistava majanrakentaja. Menkää takapihalle
tai lähimetsään rakentamaan majaa. Pitäkää huolta luonnosta
eli käyttäkää vain puista pudonneita oksia ja kiinnittämiseen
käyttäkää naulojen sijaan narua. Hyödyntäkää paikanvalinnassa
luonnon valmiit rakenteet – maja kannattaa rakentaa puun
juurelle tai ison kivenmurikan vierelle, eikä keskelle aukeaa.
Syksyisin ja keväisin saa hyvää rakennusmateriaalia puiden ja
pusikoiden karsituista oksista.
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Tutki kanssani

Tehkää unelma-aarrekartta.

Hankkikaa lehtiä ja erilaisia mainoksia ja tehkää yhdessä
paperille oma haaveiden ja unelmien aarrekartta. Leikatkaa
kivoja kuvia, värejä ja sanoja lehdistä ja liimatkaa ne paperille.
Miettikää, mitkä ovat teidän perheenne yhteisiä asioita, mistä
tykkäätte, mitä haaveilette. Mitä olisi kiva tehdä yhdessä? Mitä
olette jo tehneet? Kuvaa voi jatkaa myöhemmin uudelleen.
Laittakaa kartta sen valmistuttua näkyvälle paikalle, jääkaapin
oveen tai vaikka kehyksiin.
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