
Hei vanhempi! 

Seuraavien viikkojen aikana päiväkodissa, osana DAGIS-tutkimusta, lapsesi:  

 Tutustuu satuhahmoon, Possukissa Kaneliin, joka kaipaa lasten apua uusien liikkumispuuhien 

keksimiseen ruutujen katselun sijaan. 

 Harjoittelee keskittymistä liikunnallisissa puuhissa käyttäen erityisesti kuulo- ja näköaistia. 

 Askartelee oman Kanelin, jonka kanssa voi liikkua ja ulkoilla yhdessä, sekä harjoitella uusia 

opittuja taitoja.  

Jakson aikana lapsesi  

 liikkumistaidot kehittyvät 

 kyky keskittyä kuuntelemiseen ja katselemiseen kehittyy 

 kyky keskittyä omaan toimintaan kehittyy. 

Jatkaisitteko harjoittelua kotona? – Possukissa Kaneli kaipaa lisää liikettä arkeen 

Tässä kirjekuoressa annettujen vinkkien ja tehtävien avulla voit kotona jatkaa uusien taitojen 
harjoittelua yhdessä lapsesi kanssa. Vinkit ja tehtävät tukevat lapsesi keskittymistaitoja ja auttavat 
lisäämään liikettä arkeen. Kirjekuoressa on: 

 tarina Possukissa Kanelista  
Tarinaa on luettu lapsille päiväkodissa. Tarinan lukeminen uudelleen voi innostaa lastasi 
ottamaan Kanelin mukaan leikkeihin myös kotona. 

 

 Kanelin Vauhtibingo koko perheelle 

Vauhtibingo haastaa koko perheen toteuttamaan erilaisia liikkumiseen liittyviä tehtäviä 
jakson aikana. Toteutuneen tehtävän päälle lapsi saa laittaa tarran. Bingorivejä voi kerätä 
niin monta kuin haluaa.  

 Viisaan Pöllön vinkit lapsesi liikkumisen edistämiseen. 

 

 
Perheenä liikkuminen kannattaa 

 Liikkuminen helpottaa lapsesi unensaantia, mistä koko perhe voi 

hyötyä. 

 Liikkuminen antaa hyvää mieltä ja rentouttaa.  

 Yhteiset liikkumishetket ovat hauskoja ja vahvistavat perheen 

tunnesiteitä. 

 Lapsesi sosiaaliset taidot kehittyvät, kun hän liikkuu yhdessä muiden 

kanssa. 

 Myönteiset liikkumiskokemukset kasvattavat lapsesi luottamusta 

omiin kykyihinsä. 

 Liikkuminen vahvistaa sydäntä ja luustoa, parantaa kuntoa ja lisää 

notkeutta ja ketteryyttä. 
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