LAPSEN KEHITYS
5-6 -VUOTIAAT
Viisivuotias alkaa irrottautua vanhemmistaan ja viihtyy kavereiden
kanssa aiempia kehitysvaiheita tiiviimmin. Hän kaipaa kuitenkin vanhemman läheisyyttä, turvaa ja rauhallista yhdessäoloa touhukkuuden
rinnalle. Lapsi osallistuu mielellään
kodin askareisiin ja nauttii saamastaan vastuusta pienenä keittiöapulaisena. Taitojen harjoitteluvaiheessa
aikuisen kannustus ja kehut auttavat
häntä yrittämään yhä uudelleen. Keskustelu aikuisen kanssa kehittää lapsen ajattelua, sanavarastoa ja muistia.
Lapsi haluaa puhua omista asioistaan
ja päivän tapahtumista kuuntelevalle
ja läsnäolevalle aikuiselle. Aikuinen
miettii, mitä lapsen kuullen kerrotaan
ja miten lapselle selvitetään asioita.
Lapsi seurailee, tarkkailee ja jäljittelee
perheenjäsenten käyttäytymistä. Hän
omaksuu käytöstapoja, toisiin suhtautumista ja puhetyyliä perheenjäseniä
seuraamalla. Lapsi alkaa kiinnostua
myös kirosanoista ja käyttää niitä, jos
kuulee niitä käytettävän. Lapsen elämässä olevat aikuiset, naiset ja miehet
antavat poikana ja tyttönä kasvamiseen arvokasta mallia. Viisivuotiaalle
ikätovereiden kanssa touhuaminen ja
leikkiminen on tärkeää. Sama leikki

voi jatkua päivästä toiseen, mutta
sisältö ja roolit muuttuvat. Ikätovereihin lapsi tutustuu leikkipuistoissa,
kerhossa ja päiväkodissa. On hyvä,
jos lapset voivat käydä leikkimässä
toistensa luona. Leikin rinnalla lapsi
on oppinut ja oppii lisää mukavia
taitoja, kuten pyöräilyä, luistelua,
hiihtoa ja ruutuhyppelyä.

LEIKKI JA LIIKUNTA
Viisi- ja kuusivuotias lapsi on
liikkumisessaan itseohjautuva ja
kekseliäs.
Lapsen liikkeiden hallinta ja tasapaino ovat kehittyneet. Lapsi osaa
sujuvasti juosta, työntää, vetää,
riippua, keinua, kiivetä ja hypätä.
Lapsi käyttää leikeissään hyppynarua, mailoja ja erikokoisia palloja.
Pallo-, hyppynaru- ja ruutuhyppelyleikkeihin voi hyvin yhdistää loru-ja
ja rytmittelyä.
Lapsi ”krossailee” pyörällä epätasaisessa maastossa ja kokeilee taitojensa ääripäitä.

Kavereiden kanssa leikitään kilpasilla ja haetaan yhdessä haastetta
leikkiin. Sääntöjä sisältävät pihaleikit ja -pelit kiinnostavat lapsia ja
näin opitaan myös voittamista ja
häviämistä.
Monipuolisissa liikuntaleikeissä
lapselle kehittyy voimaa, kestävyyttä
ja nopeutta.
Kädentaitojen kehittymisen myötä
lapsi alkaa leikkiä pienillä leikkivälineillä, kuten legot ja muut
rakentelusarjat, helmet, vasarat,
muovailuvaha. Värittäminen ja
piirtäminen tarkentuvat. Suurin osa
lapsista oppii kirjoittamaan oman
nimensä tässä iässä.
Rakenteluleikit (esim. legoilla mallin mukaan tai itse luodut rakennelmat) kehittävät hahmottamiskykyä
ja keskittymistä sekä innostavat
roolileikkeihin.
Roolileikin sisällöt monipuolistuvat
ja juonet rikastuvat.
Lapsen taidot riittävät omatoimisuuteen esim. pukemisessa, wc-

toiminnoissa, leivän voitelemisessa.
Siitä huolimatta lapsi voi välillä olla
pieni ja haluaa tulla hoivatuksi.
Vanhemman tulee antaa lapselle
mahdollisuuksia ja aikaa pitkäkestoiseen leikkiin. Kannustavan
ja myönteisen palautteen myötä
lapsen ideointikyky ja sitoutuminen leikkiin kehittyvät. Lapsuus on
leikin riemun aikaa.

TUNNE-ELÄMÄ JA AJATTELU
Lapsi pystyy aiempia kehitysvaiheitaan paremmin vastavuoroiseen
kanssakäymiseen, joustamaan,
odottamaan vuoroaan ja jakamaan
tavaroitaan. Hän osaa neuvotella ristiriitatilanteissa kavereiden
kanssa, mutta voi vielä suuttuessaan
loukata toista rumasti puhumalla,
lyömisiäkin voi tulla.

Lapsi pystyy sietämään ja säätelemään tunteitaan ja käyttäytymistään paremmin kuin pienempänä.
Kuitenkin näkyviä ja kuuluvia
tunteenpurkauksia tulee vielä ajoittain. Tunteiden hallinnan taitoja
vahvistaa aikuiselta saatu lohdutus, ymmärrys sekä apu tunteiden
nimeämiselle ja vaihtoehtoisten
toimintatapojen miettimiselle.
Lapsen pitkäjänteisyys lisääntyy,
hän pystyy odottamaan esim.
sovittua uimahallireissua aiempaa
helpommin.
Lapsen toiminta alkaa tulla tavoitteellisemmaksi, hän haluaa
tehdä aloittamiaan asioita loppuun
saakka. Onnistumiset motivoivat ja
pinnistelyn lopputulokset palkitsevat.
Lapsen ajattelutaidot monipuolistuvat, hän tutkii erilaisia ilmiöitä
kokeilemalla (esim. veden jäädyttäminen, ötököiden ruokkiminen)
ja nauttii asioiden pohtimisesta
vanhempien kanssa. Lapsi on utelias ja kiinnostunut hyvin monenlaisista asioista ja ilmiöistä. Hän
pystyy muodostamaan mielikuvia

ja pohtimaan asioita, jotka eivät
ole käsinkosketeltavissa tai hänen
näköpiirissään.

Lapsi pystyy seuraamaan ja ymmärtämään jo monimutkaista kertomusta

Tämän ikäinen ymmärtää yksinkertaisia vitsejä, muttei kestä olla
vitsailun kohteena

Vastavuoroinen keskustelu onnistuu; lapsi osaa vastata kysymyksiin
ja kyselee itsekin

Lapsi on toisaalta mahtipontinen
– kaikkeen pystyvä, toisaalta hän
vertailee itseään muihin ja pohtii
taitojensa riittävyyttä.

Viisivuotiaan puhe vastaa aikalailla
sanaston ja kielen käytön suhteen
aikuisen puhetta

Lapsi saattaa nolostua herkästi, hän
kaipaa kannustusta ja kehuja.
Aikuisen antaman mallin avulla
lapsi on oppinut erottamaan oikean
ja väärän ja pystyy toimimaan
erilaisten tilanteiden edellyttämällä
tavalla.

PUHE JA KIELI
Viisivuotias ymmärtää ja käsittää
asioita ja osaa kertoa niistä ymmärrettävästi, monipuolisesti, tarkasti
ja sujuvasti

Lapsen puhe on selvää, mutta äännevirheet ovat vielä yleisiä (l, s ja r).
Juttele lapsen kanssa hyvässä katseyhteydessä, jotta lapsi saa puheen
ääntämisen mallia
Lue lapselle kirjoja ja keskustele
kirjan tapahtumista lapsen kanssa
Laula ja loruile lapsen kanssa
Pelaa lapsen kanssa erilaisia lautapelejä (muistipeli, sanaselityspeli jne.)
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