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Pressut liikkumisen edistäjänä 
Yksi iso pressu tai monta pienempää pressua voivat herättää lapset ja aikuiset liikkumaan. Tampereen 

varhaiskasvattajat ideoivat pressujen käyttöä päiväkodeissa: 

Mahdollisuus 

 vesiliukumäki pressusta 

 Palloseinä, erilaisilla alustoilla saa erilaisia vieritystehtäviä 

 Tunneli, jossa neljä suuaukkoa 

 Leikkivarjo 

 Allas palloille, vaahtomuoveille, kankaille 

 Maja, lattiana ja kattona 

 Painimolski 

 Maalausalusta 

 riippumatto 

 Alusta köllöttelyyn 

 Kääriytyminen 

 Sermi 

 Nukketeatteri 

 Pressutalon raahaaminen ja rakentaminen metsään 

 Pressu metsään pehmeään maastoon >pehmoalusta riehumiseen 

 Pimeä ja taskulamput 

 Pihalla helppo rajata alueita 

 Pihalle sirkusteltta, vuori, vuorenpeikon luola 

 Vettä (ja saippuaa) pressulle, liukuminen, kaikki lapset yhtä aikaa 
pressulle, kiipeäminen liukasta pressua ylös mäelle, kukkulan kuningas, 
käärme, ketju, köydenveto 

 Ennen ruokailua rakennetaan ruokateltta 

 Niin iso pressu ettei lapsi selviä siitä yksin > yhdessä 

 Eskaritehtävät pressun sisällä taskulampuilla, lukumäärä, muodot, 
vertailu. muotojen tunnistaminen pimeässä 

 pallonvierityspeli 

 Leikataan jokaiselle lapselle oma pikkupressu 

 pikkupressujen yhdistäminen naruilla 

 Pressu kuoppaan > uima-allas 

 Pressu huonekalujen päälle  

 Joustoseinä, jota päin voi juosta 

 Aikuiset keinuttaa lasta 

 Pressuun naruilla suljettava luukku maaliksi, ikkunaksi, oveksi 

 Lapset maalaavat pressun 

 Pressun päälle savea ja vettä 

 Pressun päälle lunta ja lumikokkareita 

 Pressu vahvalla koukulla kattoon 

 Kääretorttuja 

 Maalataan pressuun lasten kanssa liikennekaupunki 

 Lavaste, sadesuoja 

 Pienten puolella mainio talvella, ei tarvita kurahousuja eikä rukkasia, 
toinen puoli katokseksi 

 Talvella pressun avulla toinen lapsiryhmä voi vetää toista lapsiryhmää 

 Mäenlasku isossa porukassa 

 Pressu ripustettu ulos 2 m korkeuteen, tehtävänä päästä yli 

 Sidotaan pikkupressujen kahteen päätyyn seipäät 

 Saippua/öljypaini 

 Vesimaailma reunoja korottamalla, tehdään joki, laivoja 

 Kerätään metsän aarteet pressun päälle 

 Jokainen kantaa oman pressunsa metsään > metsään pressukylä 

Varautuminen 

 kuka siivoa ja 
huoltaa? 

 Onko tilat liian 
pienet? 

 Missä säilytetään? 

 Ison pressun 
turvallisuus? 

 kauanko kestää 
tilajärjestelyt? 

 Liian iso, painava 

 Puhdistaminen 

 Voiko tukehtua? 

 


