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Aloitussuunnistus 

Valmistelut: Kopioidaan päiväkodin pohjapiirustus ja merkitään siihen kuusi rastia. Viedään tehtävälaput ja 

tarvikkeet rasteille. Seuraava lappu kiinnitetään eteiseen ja sen alle kartta: 

HEIPPA VANHEMMAT! 

Päiväkotiin on rakennettu suunnistusrata päivähoidon aloituksen kunniaksi. Tarkoitus on että vanhempi kiertää 

radan yhdessä lapsen kanssa. Radan kierto on vapaaehtoinen. Joka rastilla suoritetaan pieni tehtävä. Rata on 

paikallaan koko ensi viikon. Ohessa on suunnistuskartta. Etsivä löytää!  

Rasteilla on seuraavat tehtävät: 

1. rasti: Vanhempi piirtää lapsensa muotokuvan tussilla silmät kiinni (ei saa kurkkia!). Aikaa noin kolme minuutta. 

Ottakaa kuva mukaan ja siirtykää rastille kaksi. 

2. rasti: Lapsi värittää muotokuvan vesiväreillä. Aikaa noin viisi minuuttia. Kirjoittakaa lapsen nimi muotokuvan 

alalaitaan. Jättäkää kuva tähän rastille, töistä kootaan myöhemmin näyttely. 

3. rasti: Vanhempi ja lapsi menevät majaan ja istuvat sen lattialle (huovalla peitetty pöytä, aikuisen jalat saavat jäädä 

huovan ulkopuolelle). Lapsi ottaa mukaansa taskulampun ja vanhempi pahvin ja kynän. Vanhempi kertoo lapselle 

lempileikeistään kun hän oli lapsi. Aikuinen kysyy lapsen kokemuksia ja kirjoittaa ne paperille: 

a. Mitkä asiat on päiväkodissa kivoja? Mitä tykkäät leikkiä? Kenen kanssa on kiva leikkiä? Mitä haluaisit 
huomenna tehdä? Mikä vielä voisi olla kivaa? 

b. Mitkä asiat päiväkodissa harmittavat? Aikuisissa? Kavereissa? Mikä päiväkodissa pelottaa? 
c. Miten tämän majan saisi paremmaksi? Miten muuten majan voisi rakentaa?  

Ottakaa vastauspahvi mukaan. 

4. rasti: Lapsen tehtävä on piirtää aikuisen muotokuva. Piirtämisen aikana aikuinen haastattelee lasta ja kirjoittaa 

lapsen vastauksen tarkasti paperille. Aikuinen ei korjaa lasten ”vääriä” vastauksia vaan hyväksyy ne sellaisenaan. 

a. Mitä teet jos ei ole kaveria? 
b. Mitä teet kun tulee ongelma? 
c. Mitä teet kun tulee paha mieli? 
d. Mitä teet jos tulee riita? 
e. Mitä tekisit jos saisit tehdä ihan mitä haluat? 

Laittakaa lapsen piirustukseen nimi ja jättäkää se pöydälle. Vanhempi ottaa lapsen vastauspaperin mukaansa. 

5. rasti. Korissa on kolme eripaksuista tikkua. Aikuisen tehtävä on varovasti rapsuttaa lapsen selkää jokaisella tikulla. 

Lapsen tehtävä on valita paras rapsutustikku. Merkitse rasti listaan parhaan tikun kohdalle. Eniten ääniä saaneesta 

tikusta tulee päiväkodin virallinen rapsutustikku. 

6. rasti: Onnittelut onnistuneesta suunnistuksesta! Ota palkinto korista. Vanhempi laittaa lasten näkemykset talteen. 

Niitä voidaan käyttää yhtenä lähteenä kun lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa pyritään saamaan esiin lasten 

näkemykset.  


