
               IKÄINVENTAARIO 

Harjoituksen ideana on tarkastella, löytyykö ryhmänne materiaaleista ja välineistä 
ikätasoista, monipuolista tekemistä ja luettavaa kaikille ryhmän lapsille ja sopivatko 
käytössä olevat kalusteet kaiken kokoisille lapsille. Ikä ja ikätasoisuus on materiaalien ja 
välineiden tarkasteluun yksi näkökulma ja niitä voi hyvin tarkastella myös esimerkiksi 
toimintakyvyn näkökulmasta. 
 
Harjoitus kannattaa tehdä erityisesti silloin, kun ryhmässä on eri ikäisiä lapsia, mutta 
myös esimerkiksi viskari- tai eskariryhmässä on hyvä aika ajoin tarkastella materiaalien 
ikätasoisuutta. Hedelmällisintä olisikin, jos useampi päiväkodin ryhmä tekisi harjoituksen, 
jolloin leluja ja välineitä voi tarvittaessa vaihdella sen mukaan, mitä muilta puuttuu tai 
mitä muilla on liikaa. 
 
Tarkastele näitä 
 

• Lelut 
• Lautapelit, palapelit, muistipelit, tabletilla olevat pelit, muut pelit 
• Taidetarvikkeet, sakset, kynät 
• Kirjat ja lehdet 
• Liikuntavälineet ja ulkoilussa käytössä olevat lelut 
• Erilaiset rakentelutarvikkeet tai muut hienomotoriikkaa kehittävät materiaalit 
• Huonekalut 
• Mitä muuta keksit? 

 
Kysymyksiä tarkastelun avuksi 
 

• Löytyykö ryhmästä lastenkirjoja ja lehtiä, joista löytyy kaikille sopivaa katseltavaa 
ja luettavaa? Löytyykö ryhmästä tarvittaessa esimerkiksi kuvakirjoja, sarjakuvia, 
loru- ja runokirjoja, ensikirjoja, tavutettuja kirjoja ja lasten tietokirjoja? Onko 
lukemaan harjoittelevalla lapsella sellaista luettavaa, joka tukee lukemaan 
oppimista? 

• Löytyykö peleistä ikätasoista pelattavaa? Onko eri vaikeusasteisia pelejä? Onko 
eri tyyppisiä palapelejä? Entä palapelejä, joissa on eri määrä paloja? Onko 
tabletille ladatuissa peleissä ikärajoja, joita noudatetaan? 

• Löytyykö ryhmästä tarvittaessa apusaksia? Entä kynäotteen harjoittelua tukevia 
apuvälineitä? 

• Onko lelujen ja muun saatavilla olevan materiaalin sijoittelua mietitty niin, että 
kaikki ylettyvät ottamaan sen? 

• Onko tarjolla sellaisia leluja ja leikkejä, jotka vastaavat lapsen sen hetkiseen 
tarpeeseen? Onko ryhmässä otettu huomioon eri ikäkausiin sopivat leikit? 

• Voivatko lapset harjoitella ikätasoisesti esimerkiksi hienomotorisia taitoja erilaisten 
rakentelutarvikkeiden ja kädentaitoihin liittyvien materiaalien avulla? 

• Voiko jokin materiaali tai väline olla vaarallinen ryhmän pienimmille? Onko se 
sijoitettuna turvalliseen paikkaan? 

• Ovatko pöydät ja tuolit oikeilla korkeuksilla niin, että lapsilla on hyvä ergonomia? 
• Ovatko liikunta- ja pelivälineet, esimerkiksi mailat, oikean kokoisia? 
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