Aikuinen, osaatko leikkiä?

Tiskikone odottaa tyhjennystä, pyykkikone piippaa merkiksi valmiuttaan,
ruokaakin olisi laitettava.
Lapsenlapsi tulee ja eleillään kertoo että nyt olisi tultava, osoittaa matolle paikkaa
mihin mummin on istuttava. Alkaa lelujen lappaminen; on autoa, palikkaa,
muumihahmoja, palapelejä ja ties mitä.
Kohta meillä on muumit kuorma-auton lavalla, eläimet rivissä matolla, joten nyt
leikitään!
Leikki on lapsen puhetta. Leikki on hauskaa. Leikissä tärkeää on tekeminen, ei
lopputulos. Lapsen ja aikuisen välinen leikki on tärkeää lapsen kehitykselle ja
oppimiselle. Leikki rikastuttaa lapsen maailmaa, antaa lapselle itsevarmuutta.
Aikuisen ei tarvitse stressata leikkiä eikä ottaa siitä vastuuta, aikuinen on leikin
sivuhenkilö. Tärkeintä on osoittaa oikeasti olevansa mukana leikissä, se riittää
lapselle. Lapset kyllä huomaavat ellei aikuinen oikeasti ole läsnä leikissä. Lapsen
huomattua, että aikuinen pysyy leikissä, syntyy hyvä vuorovaikutteinen leikki.
Leikki voi siis opettaa myös aikuista, kehittämällä taitoa lukea sanattomia viestejä.
Pienelle lapselle puhe ei välttämättä ole ykkösasia kommunikoida.
Leikki onnistuu myös ilman yhteistä kieltä, leikki ei tunne ikärajaa eikä kieltä.
Leikki on niitä hetkiä, jossa lapsi toimii ”pomona”. Voimme huoletta antaa ohjat
lapselle, koska me aikuiset ollaan niitä, jotka määrittävät melkeinpä kaiken pienen
lapsen elämässä muuten. Lapsen ”pomona” olemisen jälkeen, voi ehkä nukkumaan
menokin helpottua, lapsi hoksaa että häntä on kuunneltu, kun hän sai ensin leikkiä.
Lapsi leikkii ja viihtyy myös itsekseen leikkiessään. Tällöin meidän aikuisten tulisi
muistaa, että annamme lapselle siihen oman rauhan, emmekä tuppaa menemään
häiritsemään taikka keskeyttämään leikkejä.
Leikki kuuluu myös aikuiselle. Aikuisille leikkiminen ei aina ole niin luontaista,
mutta kannattaa kuitenkin yrittää; siitä saa hyvän mielen itselleen, pitää uskaltaa
vain heittäytyä. Lapsi nauttii kun hän saa aikuisesta kaverin leikkeihin, pienelle se
on suuri ilo.

Elämme pandemian keskellä. Perheet viettävät paljon aikaa keskenään, joten
miksipä ei nyt annettaisi aikaa erilaisille leikeille, hassutteluille ja yhdessäoloon
vielä enemmän kuin normaalisti.
Leikkihän voi olla mitä vaan, tyynypainia sängyssä, pullan leipomista, makkaran
paistoretki, pelien pelaamista tai muovailua. Keksitään aivan uusia leikkejä!
Leikkipäivä huomioidaan myös valtakunnallisesti, jota vietetään 24.4.2021.
Järjestetään silloin jokainen tahollamme kunnon leikkipäivä kotona, laitetaan
matot syrjään, lelut, pelit esille ja annetaan lasten toimia ”pomona”.
Tiskikoneen kerkeää kyllä tyhjentää.
Aikuinen; uskalla heittäytyä lapsen vietäväksi ja usko lapseen. Uskalla leikkiä!
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