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Johdanto

Tietoinen Syöminen (eng . Mindful Eating) on varhaiskasvatukseen, perus-
opetukseen ja toiselle asteelle suunnattu opetusmenetelmä. Se on kehi-
tetty tukemaan ja täydentämään ruokaan liittyvää pedagogista toimintaa. 
Tässä käsikirjassa esitellään varhaiskasvatukseen (3-6-vuotiaat) suunnatut 
tuokiosuunnitelmat, joita voidaan soveltaa lapsiryhmille sopivaksi . Osa har-
joituksista on suunniteltu toteutettavaksi ruokailuhetkien yhteydessä.

Tietoinen Syöminen yhdistää psykologian ja ravitsemustieteen näkökulmia. 
Opetusmenetelmän avulla harjoitellaan tietoisen ajattelun kohdistamista 
ruokailuhetkeen, ruoan ominaisuuksiin ja ruoasta saataviin aistimuksiin. 
Varhaiskasvatuksessa päivittäin toistuvat tilanteet, esimerkiksi ruokai-
luhetket, ovat keskeinen osa lapsen päivää . Ne ovat samalla kasvatus- ja 
opetushetkiä, joissa lapset omaksuvat muun muassa vuorovaikutustaitoja, 
terveellisiä ruokailutottumuksia ja myönteistä suhtautumista ruokaan. Ruo-
kakasvatuksen tavoitteena on myös tutustua ruokien ominaisuuksiin eri ais-
tein ja se voi ulottua myös ruokailutilanteiden ulkopuolelle.[1, s . 23, 48 .]

Menetelmän tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat tietoista läsnä-
oloa ruokailun aikana ja tarkastelemaan eri aisteilla ruoan ominaisuuksia 
ja siitä saatavia aistimuksia. Menetelmän tavoitteena on kehittää myös 
lasten kykyä erottaa kylläisyyden eri tasoja. Samassa yhteydessä lapsil-
le kerrotaan myös ruokahävikistä sekä siitä, miten ja miksi sitä kannattaa 
vähentää. Opetusmenetelmän painotukset vaihtelevat eri ikäryhmittäin. 
Esimerkiksi ruokahävikkiä käsitellään enemmän yläkouluun ja toiselle 
asteelle suunnatuissa harjoituksissa. Varhaiskasvatukseen suunnattuja 

1  Opetushallitus (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 . Opetushallitus: Määräykset 
ja ohjeet 2018:3a . Helsinki: 2019 .

harjoituksia voi laajentaa käsittelemään myös ruokahävikkiä lapsiryhmän 
ikätason ja tarpeet huomioon ottaen.

Tietoinen Syöminen on kehitetty kansainvälisessä, Euroopan innovaa-
tio- ja teknologiainstituutin (EIT Food) rahoittamassa projektissa EIT 
Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and 
reduce food wastage, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja syömistottu-
musten parantamiseen ja ruokahävikin vähentämiseen . Tietoisen Syömi-
sen työryhmään kuuluu tutkijoita Espanjasta, Iso-Britanniasta, Puolasta 
ja Suomesta. Menetelmän sisältämät materiaalit on kehitetty Puolassa 
Varsovan yliopiston psykologisessa tiedekunnassa. Menetelmän sisältä-
mien materiaalien arviointiin on osallistunut kasvatus- ja opetusalojen 
ammattilaisia sekä ravitsemuksen asiantuntijoita hankkeen yhteistyö-
maista.  Varhaiskasvatukseen suunnatut materiaalit on käännetty suo-
meksi ja muokattu suomalaiseen toimintaympäristöön sopiviksi. Materi-
aalit voi ladata ja tulostaa osoitteista:

• https://blogs.helsinki.fi/ruokakasvatus/tietoinen-syominen/
• www.eitfoodschoolnetwork.com

Tietoisen Syömisen opetukselliset tavoitteet:
1) Kehittää tietoista läsnäoloa ruokailutilanteissa 
2) Kehittää kykyä tunnistaa kehon tuntemuksia ja aistimuksia
3) Kehittää kykyä erottaa kylläisyyden eri tasoja
4) Tukea lasten ympäristötietoisuuden lisääntymistä ruokahävikkiin 

liittyen

Harjoitusten tavoitteet:
• Lapsi tulee tietoiseksi siitä, että ruokaan ja ruokailuhetkeen keskitty-

minen vaikuttaa ruokailukokemukseen.
• Lapsi oppii tunnistamaan ruoasta välittyviä aistimuksia, esim. eri 

maut, lämpötilan, palakoon, koostumuksen ja mausteisuuden. 
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• Lapsi oppii tunnistamaan kylläisyyden tuntemuksia käsitteiden tyhjä, 
puoliksi täynnä, täynnä tai liian täynnä avulla .

• Lapsi saa perustaidot tietoisesta syömisestä, joita hän voi hyödyntää 
ja kehittää tulevaisuudessa.

Pitkäaikaiset tavoitteet opetusmenetelmän säännölliselle 
hyödyntämiselle:

1) Lisätä syömiseen liittyvää itsesäätelyä
2) Tukea terveen ruokasuhteen kehittymistä
3) Ennaltaehkäistä ylipainon, lihavuuden ja syömishäiriöiden esiinty-

mistä
4) Lisätä ja vakiinnuttaa kasvisten syömistottumuksia
5) Herkistää ruokahävikkiin liittyville ongelmille

3-6-vuotiaille suunnatun toiminnan runko:
a) Aloitustuokio (n. 20 min.)

• Johdanto
• Teema: Nälkä ja kylläisyys

 » Harjoitus I: Huomio mahan liikkeisiin hengitettäessä
 » Harjoitus II: Miltä mahasi tuntuu?

b) Tuokio 2. (n. 20 min.)
• Teema: Tietoinen maisteleminen ja muu aistiminen 

 » Harjoitus III: Mitä maistat syödessäsi?
– Perusversio: Keskitytään ruoan makuihin (suolainen, makea, 

karvas, hapan, umami)
– Laajennettu versio: Maun lisäksi tutkitaan ruoan lämpötilaa, 

palakokoa, rakennetta ja mausteisuutta

c) Tuokio 3. (n. 20 min.)
• Ryhmän oma näyttely  

–  Lapsille annetaan A4-kokoinen värityssivu, joka kuvaa neljää 

erilaista kylläisyyden tasoa . Lasten valmiista värityssivuista peruste-
taan ryhmän oma näyttely.

d) Ruokailuhetkillä (joka päivä kahden viikon ajan)
• Ennen ruokailua ja ruokailun jälkeen pohditaan ja tunnustellaan 

yhdessä lasten kanssa, että miltä mahassa tuntuu. Lapset saavat 
aikuisen avustuksella kiinnittää merkkinsä sopivaan kohtaan julis-
teessa tai värityskuvassa, joka vastaa tuntemuksia .

Opetusmenetelmän sisältämät materiaalit: 
Materiaalit voi ladata ja tulostaa osoitteista:

• https://blogs.helsinki.fi/ruokakasvatus/tietoinen-syominen/
• www.eitfoodschoolnetwork.com

Materiaaleja voi hyödyntää myös sähköisessä muodossa, esimerkiksi äly-
taulun avulla .

• Tietoinen Syöminen -opetusmenetelmä – Opettajan opas

• Tietoinen Syöminen -opetusmenetelmä – Käsikirja varhaiskasvatukseen 

 » Sisältää liitteet 1-3

– 1 . Värityskuva (s . 12)
– 2 . Infokirje (s . 13)
– 3 . Ruokailusuositukset perheille (s . 14-17)
– Infokirje on tarkoitettu tiedotteen tai sähköpostin johdan-

noksi perheille Ruokailusuositusten kanssa . Ne voidaan antaa 
perheille myös kasvatuskeskustelun yhteydessä tai yleises-
ti toiminnasta kerrottaessa. Ruokailusuosituksissa on ker-
rottu terveyttä edistävistä ruokailutottumuksista, tietoisen 
syömisen taidoista ja niiden hyödyntämisestä perheiden 
ruokailuhetkillä .
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• Animaatio

 » Yksinkertainen ja helposti seurattava kuvitus tietoisen syömi-
sen taidoista . Se voi toimia johdantona, tuokion yhteenvetona 
ja myös kertauksena tietoisen syömisen taidoista. Animaation 
päähenkilönä oleva lapsihahmo on ruokailemassa ja hän pohtii 
samalla mahansa tuntemuksia sekä aistimuksia suussaan. Kun 
lapsi tuntee olevansa sopivan kylläinen, hän laittaa loput ruoasta 
talteen seuraavaa ruokailukertaa varten. Animaatiota voidaan 
käyttää siten, että opettaja lukee tekstitykset lapsille ääneen ja 
tauottaa sopivissa kohdissa keskustelua varten.

• Julisteet 1-3 (A2- tai A4-kokoisena)

 » 1. Miltä mahasi tuntuu? havainnollistaa ja auttaa sanoittamaan 
lapsille kylläisyyden eri tasoja käsitteiden nälkä, puoliksi täynnä, 
täynnä ja liian täynnä avulla .

 

 » 2. Milloin aloitan ja lopetan syömisen? havainnollistaa nälän ja 
kylläisyyden tunnetta ennen ja jälkeen ruokailun.

 » 3. Aistit havainnollistaa eri aistien tietoista käyttämistä, kun 
kiinnitetään huomio esimerkiksi ruoan makuun tai muihin ominai-
suuksiin .

 

Harjoituksissa tarvittavat välineet
• tietokone, kaiuttimet, projektori tai älytaulu 
• vetoketjullisia tai muilla tavoin suljettavia pienikokoisia pusseja 
• lautasia, juomavettä, pieniä määriä erilaisia ruokia maistelemiseen
• väritys- ja kirjoitusvälineet, sakset ja liimaa



6

Varhaiskasvatus    |    KÄSIKIRJATietoinen Syöminen – SYÖMISEN PSYKOLOGIA A HYÖDYNTÄVÄ OHJELMA

TUOKIOSUUNNITELMAT

a) ALOITUSTUOKIO  
(20 min.)

Aloitustuokion harjoitukset johdattavat lapset tietoisen syömisen aiheeseen. 
Harjoitukset tukevat lasten tietoisen ajattelun kehittymistä sekä kykyä tun-
nistaa kehon eri tuntemuksia ja aistimuksia. Harjoitukset voidaan toteuttaa 
peräkkäin tai jaettuna useammalle kerralle lapsiryhmän ikätason ja tarpeiden 
mukaan. Esimerkiksi oman kehon tuntemusten havainnoiminen tai eri käsitteet 
voivat olla lapsille uutta, jonka vuoksi harjoituksia kannattaa toistaa useampana 
päivänä . Harjoituksia voi yhdistää myöhemmin ruokailuhetkien yhteyteen . 

Ensimmäisen tuokion johdantona voidaan katsoa animaatio tai aloittaa suo-
raan harjoitus I riippuen lapsiryhmästä .

Animaation katsominen ja siitä keskusteleminen  
(5 min.)

Opettajan johdatus aiheeseen: Katsotaan aluksi pieni animaatio lapses-
ta, joka on syömässä. 

Opettaja lukee animaation tekstitykset ääneen lapsille. Opettaja tauottaa 
animaatiota sopivissa väleissä, esimerkiksi jokaisen kohtauksen jälkeen. 
Keskustelua voi herätellä esimerkiksi seuraavissa kohdissa:

1) Päähenkilö eli lapsihahmo on ruokailemassa ja hän pohtii, että miltä 
hänen mahassaan tuntuu – onko se tyhjä, puoliksi täynnä, täynnä tai 
liian täynnä . 

2) Päähenkilö syö rauhassa ja keskittyen ainoastaan ruokailuhetkeen.
3) Päähenkilö erottaa erilaisia makuja ja muita ruoan ominaisuuksia 

syödessään . 

4) Kun päähenkilö tuntee olevansa sopivan kylläinen, hän laittaa ylijää-
neen ruoan talteen myöhempää ruokailua varten . Ylijääneen ruoan 
hyödyntäminen on helpompaa esimerkiksi kotona kuin päiväkodeis-
sa, mutta keskustelu voi virittää ruokahävikki-aiheen käsittelyyn.

Opettajan yhteenveto: Tässä animaatiossa lapsi oli syömässä. Ruokailu-
hetki oli rauhallinen. Lapsi keskittyi syömiseen. Hän ei puuhannut muuta, 
esimerkiksi katsonut televisiota. Ruokailun aikana lapsi pohti, miltä hä-
nen mahansa tuntuu ja kun hän oli sopivan täynnä, hän laittoi ylijääneen 
ruoan talteen seuraavaa ruokailuhetkeä varten. Nyt harjoittelemme kuun-
telemaan mahojamme samalla tavalla kuin animaatiossa oleva lapsi.

Harjoitus I – Huomio mahan liikkeeseen hengitettäessä 
(3 min.)

Mene makaamaan lattialle siten, että sinun ja vierustoverin väliin jää 
tilaa. 
Tunnustele kädellä mahaasi eri puolilta. Miltä se tuntuu?
Katso, miten se liikkuu, kun hengität.
Huomaatko, miten mahasi kohoaa ylöspäin, kun hengität sisään ja 
laskee, kun hengität ulos?
Kuuletko omasta mahastasi jotain ääniä? Entä vierustoverin mahasta? 

Lapset voivat laittaa korvansa hellästi vierustoverin mahan päälle ja kuun-
nella tarkasti. 

Harjoitus II – Miltä mahasi tuntuu? (10 min.)
Harjoitus tuo esille kylläisyyden eri tasoja käsitteiden tyhjä, puoliksi täynnä, 
täynnä ja liian täynnä avulla . Asiaa voidaan havainnollistaa lapsille esimerkiksi 
vetoketjullisten pussien avulla. Pussien kannattaa olla lapsen mahalaukun ko-
koisia. Lapset saavat täyttää pussit esimerkiksi hedelmä- ja vihannespaloilla 
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ja tarkkailla samalla sitä, miten pussi täyttyy ja laajenee. Harjoituksessa voi 
käyttää apuna myös julistetta 1.

 

Opettajan kysymys: Millainen mahasi on, kun se on tyhjä? Miltä ma-
hasi silloin tuntuu?

Opettaja osoittaa julisteen ensimmäistä kuvaa. 

Kun maha on tyhjä, siellä ei ole mitään. 

Vinkki: Opettaja voi tarvittaessa muistuttaa lapsia, että alussa 
kysymyksiin vastaaminen voi olla vaikeaa. Opettaja myös auttaa heitä 

keksimään yhdessä vastauksia . Esimerkiksi: Kerron teille omasta 
mahastani. Pohdi, onko sinun mahasi samanlainen? Silloin, kun minun 

mahani on tyhjä, se murisee, on hieman kipeä, supistunut ja siellä 
saattaa olla ilmakupliakin sisällä.

Opettajan kysymys: Millainen mahasi on, kun se on puoliksi täynnä? 
Miltä mahasi silloin tuntuu?

Opettaja osoittaa julisteen toista kuvaa ja lapset voivat täyttää pusseihin 
hedelmiä, jotta se on puoliksi täynnä.

Katso, kuinka pussi laajenee sitä mukaa, kun täytät sitä ruoalla. Samalla 
tavalla tapahtuu mahallesi.

Opettajan esimerkki: Kun mahani on puoliksi täynnä, se tuntuu muka-
van täydeltä ja mahani ei enää murise. Tuntuu, että voin syödä vielä 
vähän lisää.

Opettajan kysymys: Millainen mahasi on, kun se on täynnä? Miltä ma-
hasi silloin tuntuu?

Opettaja osoittaa kolmatta kuvaa. Lapset voivat täyttää pusseja niin, että ne 
ovat täynnä ja vetoketju menee kiinni .

Opettajan esimerkki: Kun mahani on täynnä, tunnen olevani sopivasti 
täynnä ja mahassani ei ole enää tilaa ruualle. Tunnen vähän painetta 
mahassa, se venyy ja en halua syödä enempää. 

Opettajan kysymys: Millainen mahasi on, kun se on liian täynnä? Miltä 
mahasi silloin tuntuu?

Opettaja osoittaa neljättä kuvaa. Lapset voivat kokeilla täyttää pusseja 
äärimmilleen .

Opettajan esimerkki: Kun mahani on liian täynnä, se tuntuu epämiellyt-
tävältä. Mahassani ei ole silloin yhtään tilaa ruoalle.

Opettaja voi käyttää harjoituksessa apuna myös julistetta 2., joka havainnol-
listaa nälän ja kylläisyyden tunnetta ennen ja jälkeen ruokailun.
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Opettaja: Mahassasi voi olla monenlaisia tuntemuksia – voit tunnustel-
la ja kuunnella, että tuntuuko mahassasi hyvältä.
Milloin meidän pitäisi kuunnella mahojamme? 
Miltä mahassasi tuntuu silloin, kun sinulla on nälkä?
Silloin kun meillä on nälkä niin mahamme saattaa olla ihan tyhjä.
Ja kun olemme syöneet kylläiseksi, mahamme on sopivan täynnä.
Mahan tuntemusten huomaaminen on helpompaa silloin, kun voimme 
syödä rauhassa ja keskittyen.
Mitä se tarkoittaa, että on keskittynyt syömiseen?
Silloin istumme ruokailun ajan rauhassa omalla paikallamme. Voimme 
esimerkiksi ensin katsella ja haistella ruokaa ja sitten maistella ja syödä. 
Samalla olemme tarkkaavaisia, että miltä mahassamme tai suussamme 
tuntuu. Silloin emme puuhaa muuta, esimerkiksi lue kirjaa, mutta voim-
me rauhassa jutella pöytätovereille.

LISÄHARJOITUS – Harjoitus nälän tunteen mukaiseen 
syömiseen

Harjoituksen avulla opetellaan sitä, miten voidaan pyytää ruokaa lisää tai 
kieltäytyä tarjotusta ruoasta kohteliaasti.

Opettajan kysymys: Jos tunnet olevasi nälkäinen, miten voisit pyytää li-
sää ruokaa? / Jos mahasi on jo sopivan täynnä ja et haluaisi syödä enää, 
mutta joku tarjoaa sinulle ruokaa. Mitä voisit silloin kertoa hänelle?

Opettaja odottaa lasten vastauksia, tarvittaessa täydentää ja tekee niistä 
yhteenvedon .

Opettajan esimerkki: Voit pyytää ruokaa lisää esimerkiksi: ”Olipa her-
kullista, saisinko toisen annoksen?” tai ”Saisinko vähän lisää, kiitos?” tai 
voit kieltäytyä ruoasta kohteliaasti: ”Kiitos, mutta en ole enää nälkäi-
nen” tai ”Kiitos, mutta mahani on jo täynnä”.

Tämän harjoituksen voi toteuttaa myös esimerkiksi ravintolaleikkinä .

b) TUOKIO 2: 
TIETOINEN MAISTELEMINEN  

JA MUU AISTIMINEN (20 min.)

Harjoitus III (Perus versio) – Mitä maistat syödessäsi? 
(20 min.)

Tässä harjoituksessa keskitytään eri makuihin (suolainen, makea, karvas, 
hapan ja umami). Harjoitusta voi laajentaa myös muihin aistimuksiin (ks. 
harjoituksen laajennettu versio). Jos mahdollista, tässä harjoituksessa käy-
tetään ruokia, joita lapset voivat halutessaan maistaa . Harjoituksessa voi 
hyödyntää myös julistetta 3.

Opettaja: Kosketa sormellasi hellästi suutasi. Kokeile kielelläsi huuliasi 
ja hampaitasi. Mitä kaikkea voit tehdä suullasi? Suumme pystyy mais-
tamaan erilaisia makuja. Mitä makuja tiedät? (keskitytään hedelmiin ja 
kasviksiin) 

Jokainen lapsi saa lautaselleen yksitellen pienen palasen jokaista makua, 
esimerkiksi julisteessa olevien ruokien muodossa eli muutaman suolahipun, 
porkkanaa, greippiä, sitruunaa ja tomaattia. Mukaan voi varata myös juo-
mavettä suun huuhtelemiseen maistamisen välissä. Lapsi voi kokeilla ruokia 
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kielellään tai maistaa kokonaisen palasen . Lapsi voi myös aluksi vain katsella 
ja seurata, kun muut maistelevat .

• Suolainen – mikä voi olla suolainen? (esim. leipä)

• Makea – mikä voi olla makea? (esim. banaani)

• Karvas – mikä voi olla karvas? (esim. greippi)

• Hapan – mikä voi olla hapan? (esim. sitruuna)

• Umami – mikä voi olla umamin makuinen? (esim. tomaatti)

Vinkki: Umami on lihaliemimäinen maku . Umamin makua on vaikea 
kuvailla, mutta esimerkiksi tomaatissa, lihassa, sienissä ja juustoissa on 

umamin makua .

Opettaja jatkaa: Voimme aistia kaikkia viittä makua, kun syömme. Se on 
ihmeellistä! Maistaaksemme ne kaikki, meidän on oltava tarkkaavaisia 
syödessämme.

Harjoitus III (Laajennettu versio) – Muut aistimukset 
ruokailun aikana (20 min.)

Opettaja voi laajentaa harjoitusta ruoan eri ominaisuuksiin esimerkiksi siten, 
että yksi ominaisuus esitellään ja käsitellään kerrallaan useampana eri päivä-
nä. Ruoan ominaisuuksia voi tarkastella myös päivittäisillä ruokailuhetkillä.

Opettajan kysymys: Mitä muuta voimme tuntea suussamme, kun syömme?

• Ruoan lämpötila

Mikä syötävä voi olla kylmää? (esim. jäätelö) 
Mikä syötävä voi olla lämmintä? (esim. keitto)

• Ruoan koostumus

Mikä syötävä voi olla rapeaa tai rapsakkaa? (esim. porkkana)
Mikä syötävä voi olla pehmeää? (esim. banaani)

• Ruoan koko

Mikä syötävä voi olla pieni? (esim. herneet) 
Mikä syötävä voi olla iso? (esim. vesimeloni)

• Ruoan mausteisuus

Mikä syötävä voi tuntua mausteiselta tai tuliselta suussa?  
(esim. chilipaprika)
Mikä syötävä voi maistua miedolta? (esim. kurkku)

Opettajan yhteenveto: Voimme havaita ja tunnistaa ruoan erilaisia 
ominaisuuksia syödessämme. Se on ihmeellistä! Havaitaksemme eri 
ominaisuudet, on meidän oltava tarkkaavaisia syödessämme, miltä 
suussamme ja mahassamme tuntuu.

c) TUOKIO 3: 
RYHMÄN OMA NÄYTTELY (20 MIN.)

Valmistelut: Opettaja tulostaa värityskuvat lapsille (Liite 1. s. 12) ja varaa 
värikyniä lasten saataville. Opettaja voi varata käyttöön myös erilaisia lehtiä, 
joista voi leikata ja liimata ruokakuvia värityskuvaan . 

Opettajan ohjeistus: Annan jokaiselle hetken päästä värityskuvan. 
Siinä on lapsi, jonka maha on tyhjä, puoliksi täynnä, täynnä ja liian 
täynnä. Muistatteko, kun pussi oli aluksi tyhjä ja lopuksi niin täynnä 
ettei se mennyt kiinni. Silloin kun me syömme, samalla täytämme 
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mahaamme. Tehdään nyt sama värityskuvassa olevan lapsen mahoil-
le. Piirrä ja leikkaa kuvia lapsen mahoihin. Tee värikkäitä mahoja, jotka 
on täytetty värikkäillä ja herkullisilla ruoilla. Myöhemmin perustamme 
kuvistanne näyttelyn!

Vinkki: Jos näyttelystä otetaan valokuvia, ne voidaan jakaa 
mahdollisuuksien mukaan vanhemmille Infokirjeen ja 

Ruokailusuositusten kanssa (Liitteet 2. ja 3. s. 13-17) kanssa.

d) RUOKAILUHETKILLÄ 
– JOKA PÄIVÄ KAHDEN VIIKON AJAN

Edellä kuvailtuja harjoituksia voi yhdistää myös ruokailutilanteisiin. Ennen 
ruokailua, jokainen lapsi voi esimerkiksi merkitä yhteiseen isoon julistee-
seen (Juliste 1 .) tai omaan värityskuvaan sinitarramerkin sen lapsihahmon 
kohdalle, jonka maha vastaa lapsen kylläisyyden tuntemusta . Ruokailun jäl-
keen merkkejä voi siirtää yhdessä lasten kanssa tarpeen mukaan . Julisteet 
1-3 voivat olla esillä tilassa, jossa lapsiryhmä ruokailee. 

Opettajan johdanto: Ennen ruokailua, tunnustellaan ja kuunnellaan 
mahojamme. 

Haluaisiko joku kertoa, millainen oma maha on tällä hetkellä tai miltä 
mahassa tuntuu? 

Opettaja osoittaa julisteen 1. ensimmäistä hahmoa.

Opettaja jatkaa: Jos mahasi tuntuu tyhjältä, voit laittaa merkkisi siihen 
kohtaan.

Käydään yhdessä läpi loput kylläisyyden tasot samalla tavoin . 

Vinkki: Jos lapset kertovat, että he eivät ole tällä hetkellä nälkäisiä 
ja he haluaisivat jättää lounaan syömättä, opettaja ehdottaa lapsille: 

Jokainen voi syödä niin paljon kuin itsestä tuntuu. Totutellaan 
mahojamme ruoka-aikoihin .

Ruokailun yhteyteen voidaan yhdistää harjoitus III perusversio mauista tai 
laajennettu versio ruoan eri ominaisuuksista.

Opettaja jatkaa: Katsele, mitä lautasellasi on?

Löydätkö <vihannesta, hedelmää tai marjaa, joka on ateriassa>?

Maistele ensin <vihannesta, hedelmää tai marjaa> ja kerro, miltä se 
maistuu?

Opettaja voi käyttää apuna julistetta 3. 
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Miltä <se> maistuu?
Onko se suolaista? (kuten suola)
Onko se makeaa? (kuten banaani)
Onko se karvasta? (kuten greippi)
Onko se hapanta? (kuten sitruuna)
Onko siinä umamin makua? (kuten tomaatissa)

Vinkki: Osa lapsista voi kertoa, etteivät he pidä kasviksista. Silloin 
opettaja voi kannustaa heitä maistamaan pienen palasen ja arvioimaan 
makua . Jos lapset maistavat kasviksia ja eivät pidä niistä niin heiltä voi 

kysyä: ”Mistä kasviksista pidät?” tai ”Mistä mausta pidät?”

Jos lapsi kieltäytyy maistamasta kasvista, häntä ei saa pakottaa maistamaan. 
Sen sijaan lasta kannatellaan eteenpäin rohkaisten: Voit aloittaa jostain ruo-
asta, josta pidät. Miltä se maistuu?

Aikuinen voi havainnoida ruokailun aikana lasten syömisen rytmiä ja muis-
tuttaa tarvittaessa syömään rauhallisesti pureskellen.

Ruokailun jälkeen tunnustellaan ja kuunnellaan uudestaan kylläisyyden tun-
temuksia ja merkitään lasten kanssa julisteeseen tai värityskuvaan lapsen 
tuntemus .

Opettajan kysymys: Tunnustellaan ja kuunnellaan vielä uudestaan, mil-
tä mahassasi tuntuu nyt aterian jälkeen.

Opettaja jatkaa: Onko mahasi tyhjä, puoliksi täynnä, täynnä tai liian 
täynnä?

Opettajan yhteenveto: On tärkeää kuunnella mahaa, ja tunnustella, 
milloin maha on sopivan täynnä. 

Hyödyllisiä virkkeitä opettajalle, kun lapset 
tarvitsevat tukea kehon tuntemusten tunnistamisessa 
ja nimeämisessä:

Ei huolta, vaikket tiedä, miltä mahassasi tuntuu. Ehkä mahasi kertoo si-
nulle jotain myöhemmin? Jos kuuntelet sitä usein, ehkä se kertoo jotain 
lopulta.

Se ei haittaa, vaikka et vielä tiedä. Tutkitaan ja harjoitellaan sitä yhdes-
sä. Tämä voi tuntua tosi haastavalta, myös monesta aikuisesta.
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Li i te  1 .  Vä rityskuva
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Li i te  2 .  Infokirje 

Hyvä huoltaja, 

Lapsesi varhaiskasvatusryhmässä on harjoiteltu tietoi-
sen syömisen taitoja . Tietoinen Syöminen (eng . Mindful Ea-
ting) on varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle 
asteelle suunniteltu opetusmenetelmä, joka on kehitetty 
kansainvälisessä, Euroopan innovaatio- ja teknologiains-
tituutin (EIT Food) rahoittamassa hankkeessa (EIT Food 
School Network: Integrating solutions to improve eating 
habits and reduce food wastage) . Menetelmän sisältämät 
materiaalit on kehitetty Puolassa Varsovan yliopiston psy-
kologisessa tiedekunnassa. Kaikki varhaiskasvatukseen 
suunnatut materiaalit on käännetty suomeksi ja muokattu 
suomalaiseen toimintaympäristöön sopiviksi . Lasten ter-
veyttä edistävät ruokailutottumukset -lomakkeessa kerro-
taan tarkemmin, mitä tietoisella syömisellä tarkoitetaan 
ja miten tietoista syömistä voi hyödyntää koko perheen 
ateriahetkissä. Lomakkeessa on tietoa lapsiperheiden 
ruokasuosituksista koskien terveyttä edistävää syömis-
tä. Lisätietoa terveellisestä ravitsemuksesta löytyy vuon-
na 2019 julkaistusta Syödään yhdessä – ruokasuositukset 
lapsiperheille . 

Oppimisen iloa tietoisen syömisen parissa!
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Li i te  3 .  Ruokai lusuositukset perhei l le
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