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TEEMA Tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaidot yhdistelminä
TAVOITTEET

Motorinen Lapsi harjoittelee tasapaino- ja liikkumistaitojen yhdistämistä
Kognitiivinen Lapsi ymmärtää suunnat, oikean ja vasemman sekä liikkumisen 

käsitteet
Sosio-emotionaalinen Lapsi osaa ottaa joukkuetoverit huomioon ja osaa sopia asioista 

ryhmässä

HArjOITTEET VälInEET

1. Alkutoimet Mietitään, millaisia pallon käsittelytaitoja ollaan opittu. 
Miten palloa voi käsitellä? Millä kehonosalla palloa 
voi käsitellä? Millaisia palloja milläkin kehonosalla 
käsitellään?  

2. Energianpurku Kääpiö, jättiläinen ja noita
Lapset jaetaan kahteen joukkueeseen. Jos on 
kaksi ohjaaja toinen menee toiseen joukkueeseen 
pelaamaan ja toinen toiseen. Jollei ole kahta 
ohjaajaa ohjaaja käy molempien joukkueiden luona 
tarkistamassa, että joukkueet saavat sovittua 
hahmon yhteisymmärryksessä. Molemmat joukkueet 
päättävät kotialueellaan, ovatko he kaikki kääpiöitä, 
jättiläisiä vai noitia. Kääpiöiden merkki on kyykyssä 
piipittäminen, jättiläisten merkki varpaillaan kädet 
ylhäällä seisominen ja noitien merkki sihinä ja käsien 
/ sormien heiluttelu edessä. Merkki tehdään omalla 
keholla. Kaikki joukkueen jäsenet ovat samaa sovittua 
hahmoa. Joukkueet tulevat ”taisteluviivalle” seisomaan 
vastakkain noin parin metrin päähän toisistaan. 
Molempien kotialueet ovat heidän selän takana n. 10-15 
m päässä. 

Ohjaaja laskee kolmeen, jolloin molemmat joukkueet 
esittävät hahmonsa. Jos joukkueen hahmo voittaa 
vastustajan hahmon, voittaja joukkue yrittää ottaa 
toista joukkuetta kiinni, jos joukkue häviää, he juoksevat 
karkuun omaan kotipesäänsä. Kiinni jääneet pelaajat 
siirtyvät voittajajoukkueeseen. Voittaja on se joukkue, 
jolla on enemmän pelaajia pelin päättyessä. 

Hahmojen voimasuhteet ovat seuraavat:
•	 Jättiläinen voittaa kääpiön
•	 Kääpiö voittaa noidan
•	 Noita voittaa jättiläisen 
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3. Kehontuntemus Temppurata

4. Perusliike puomilla kävely, puomilla kävely varpaillaan
tunnelin läpi ryömiminen
puolapuilla kulkeminen ensin ylös, sitten 
sivuttaissuunnassa ja penkkiä pitkin alas laskeminen
puomia pitkin konttaaminen, seisomaan nousu ja hyppy 
alas (laitetaan voimistelupenkki kiinni kahteen köyteen) 
vannerata, juokseminen vanteet läpi lattialla
vanteen läpi ”sukeltaminen” (vanne roikkuu köydessä)
kuperkeikka eteen ja taakse patjalla
trampoliinilta kahden jalan ponnistus patjalle lisäksi 
omia temppuja

CD-soitin, puomit, 
tunneli, puolapuut, 
vanteet, patjat, 
penkit, trampoliini

5. Suhde pariin/
ryhmään

Haarapallo

Lapset muodostavat piirin, jonka keskellä on 
yksi pehmeä pallo. Lapset seisovat piirissä 
haaraseisonnassa niin, että jalkojen ulkosyrjä on kiinni 
vierustoverin jalassa ja piiri on suljettu. Lapset laittavat 
kädet ristiin ja nämä ristissä olevat kädet toimivat 
”maalivahtina”, ettei pallo pääse vierimään lapsen 
jalkojen välistä ulos piiristä. Ohjaaja laittaa pallon 
liikkeelle ja piirin keskelle. Lapset lyövät palloa ristissä 
olevilla käsillä ja yrittävät suunnata lyöntiä toisen 
lapsen jalkojen välistä, tehdä ns. maalin. Kun pallo vierii 
pelaajan jalkojen välistä ulos, hän joutuu kääntymään 
toisin päin, takapuoli piirin keskustaan päin. Jos 
tämän jälkeen pallo vierii hänen jalkojen välistä ulos, 
lapsi tippuu pois pelistä ja pääsee tekemään ohjaajan 
seinälle asettamia pallotemppuja.  

Pallo

6. Rentoutuminen Mustekalarentoutus
Yksi pelaajista käy maahan makaamaan vatsalleen. 
Kolme muuta pelaajaa levittävät sormensa ja painelevat 
makaavan selkää kevyesti pienin kosketuksin. Merkistä 
vaihdetaan rentoutujaa. Musiikki soi taustalla.

CD-soitin, 
rentouttavaa 
musiikkia

7. Lopputoimet Siivous
Puretaan yhteisvoimin temppurata. Jokainen lapsi saa 
oman tehtävän, missä auttaa ohjaajaa.

Kotitehtävä Pompottelu

Pompottele ilmapalloa avokämmenellä otsan yläpuolella vähintään viisi 
kertaa joka huoneessa.
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