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Lapsen kehittyviä aisteja kannattaa tukea
Lasten kehittyvät aistit tarvitsevat monipuolista harjoitusta, monenlaisia ärsykkeitä ja toiminnallisuutta. Kasvattajan tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi pystyy käyttämään aistejaan monipuolisesti ja että tilaa ja aikaa on
niin intensiiviseen läsnäoloon, hämmästelyyn kuin ihmettelyynkin.
Lapsen kasvun tukemiseen tarvitaan sekä todellista että mielikuvitusmaailmaa. Varhaiskasvatuksen taiteellinen, esteettinen ja kulttuurinen puoli toteutuvat luonnollisesti tavoitteellisissa kuvataidetta, musiikkia, draamaa, käsityötä ja liikuntaa hyödyntävissä tehtävissä.
Paitsi rauhalliset ja kiireettömät myös osallistavat ja eläytymismahdollisuuksia tarjoavat satu- ja loruhetket
ovat tärkeitä. Lapsen mahdollisuus leikkiä kielellä sekä keksiä tarinoita, loruja ja riimejä ylläpitää elävää suhdetta kieleen, ja toiston avulla lapsen muisti kehittyy. Teos Aistiseikkailu – Elämyksiä ja toimintaa koko vuodeksi
(PS-kustannus 2014) painottaa lapsen osallisuutta ja eläytymismahdollisuuksia.
Aistiseikkailu-teoksen tehtävät koostuvat saduista, joiden yhteyteen on koottu runsaasti erilaisia liikunta-,
musiikki- ja kädentaitovinkkejä. Väreihin ja käsitepareihin liittyvät sadut tehtäväideoineen on koottu vuodenkierron mukaan niin, että yhden sadun ympärillä riittää puuhaa kuukauden ajalle. Tehtävät ovat helposti muunneltavissa omien ideoiden, saatavilla olevien materiaalien sekä lasten mielialan ja aktiivisuustason mukaan.
Tavoitteellinen ja lapsilähtöinen toiminta saattavat joskus poiketa toisistaan. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla,
jos aikuinen on selvillä toiminnan tavoitteista. Tällöin hänen on helppo muokata toimintaa lasten ideoiden mukaan tavoitteellisuudesta tinkimättä. Kirjan tehtävät rohkaisevat hyödyntämään myös lasten omia ideoita.
Aistiseikkailu-kirjan lisänä ilmestyneet Aistiseikkailu-kortit toimivat satujen kerronnan tukena tai erillisinä loruja kuvakortteina.
Aistiseikkailu-kirjan ja -kortit tehnyt Sanna Leena Saarinen työskentelee lastentarhanopettajana päivähoito
yksikössä, jossa käytetään moniaistista työotetta. Saarinen on erikoistunut musiikkikasvatukseen ja ohjaa myös
lasten tanssi- ja rytmiryhmiä.
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PS-kustannus on tietokirjallisuuden erikoiskustantamo, joka julkaisee vuosittain
20–30 uutta kirjaa opetuksen ja kasvatuksen, sosiaali- ja terveysalan, johtamisen sekä
yhteiskunnan ajankohtaisista aiheista.

