
Alkupiiri – näin pidät sen 

Jokainen yhteinen hetki on hyvä aloittaa piirillä, joka menee aina samalla kaavalla. Sen 

tarkoitus on saada hetki käyntiin, luoda turvaa ja yhteenkuuluvuutta ja valmistella 

lapsia tulevaan opetukseen.  

Tässä ohjeessa on yksi mahdollinen tapa pitää aamupiiri: Laulu/loru ja Fiilisrinki. 

Sovella tarvittaessa.   

Ennen kuin lapset tulevat, valmistele kaikki tavarat, lue ohjeet ja istuudu vielä itse 

rauhoittumaan. On tärkeää, että kun lapset tulevat, olet rauhallinen, iloinen ja pystyt 

keskittymään heihin.  

Kun lapset tulevat, mene jokaista lasta vastaan, tervehdi häntä hymyillen ja sano, että 

on kiva, kun hän tuli. Ohjaa lapset istumaan piiriin.  

 

1. Laulu tai loru 
 

Aloittakaa laululla tai laululeikillä. Mikä vain on hyvä, etenkin lapsille tuttu.  

 

Päiväkotiin erityisen sopivia: Piiri pieni pyörii, Tule ystäväksi näin 

 

Kristillisissä yhteyksissä: Sopivia lauluja ovat Jumalan kämmenellä ja Pienen pieni leppäkerttu. Laulun 

jälkeen voidaan pitää myös lyhyt rukous, esim.: ”Kiitos Taivaan Isä tästä aamusta ja että olemme nyt 

yhdessä tällä porukalla. Pyydän, että olet täällä kanssamme ja annat meille ihanan päivän. Aamen”  

 

Voit myös käyttää Totin aamuloruleikkiä:  

(leikki aloitetaan kyykyssä)  

Totti heräsi tänä aamuna (nousee ylös, nostaa kädet kohti taivasta ja haukottelee)  

ja aurinko paistoi ulkona (piirtää ympyrän taivaalle)  

Nyt haluaisin halia (halaa itseään)  

ja sitten vaikka tanssia (muutama tanssiaskel)  

tai ehkä lentää taivaalla (kädet sivuille kuin lentokone, keinu edestakaisin)  

viuuh! (lentokone hyppää ilmaan)  

  



2. Fiilisrinki 
 

Video tästä leikistä on osoitteessa https://youtu.be/4166ry8tnqc 

Ajatus on, että lapset näkevät ensin leikin videolta ja sen jälkeen leikkivät sen itse. 

Tämä leikki on osa Totin ja Tytin 5 päivän tunnematkaa.  

Fiilisringin kuvat ja muut Tunnematkan leikit ja videot voit ladata: 

www.pyykkivuorikiipeilija.com/tottijatytti  

 

”Nyt kaikki saavat vuorotellen kertoa, miltä heistä tuntuu.” 

Näytä lapsille Fiilisringin kuvat ja käykää läpi, mitä ne tarkoittavat.  

Tässä ringissä ideana on, että kaikki valitsevat vuorotellen sen kuvan, joka kuva muistuttaa eniten heitä 

itseään juuri nyt.  

Kun lapsi on valinnut kuvan, kysy tarvittaessa, onko jotakin erityistä, mikä häntä harmittaa/innostaa tms. 

eli syy miksi hän valitsi kyseisen kuvan, jotta lapsi tuntee tulleensa kuulluksi. Kun lapsi on kertonut 

kuulumisensa, kaikki yhteen ääneen toistavat lapsen fiiliksen ja tekevät liikkeen.  

  

Liikkeet:   

Lissu on innostunut aurinko (käsillä pallo ilmaan ja hymyillään)   

 

Lissu on harmistunut pilvi (tömistetään jalkoja, naama mutrussa)  

 

Lissu on hermostunut pallo (pompitaan/hytkytään peffallaan ylös alas) 

 

Lissu on tyytyväinen puu (kädet ylös puun oksiksi ja keinutaan rauhassa)  

 

Lissu on väsynyt sukka (lösähdetään selälleen maahan)  

 

Sitten siirrytään seuraavaan lapseen, kunnes kaikki ovat kertoneet kuulumisensa. 

https://youtu.be/4166ry8tnqc
http://www.pyykkivuorikiipeilija.com/tottijatytti

