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Toimintatuokioiden suunnittelu 

 

Päivähoidossa järjestetään paljon toimintatuokioita, ja lapset pitävät niistä. Kiusaamisen 

ehkäisyyn liittyviä toimintatuokioita olisi hyvä järjestää pitkin vuotta, erityisesti kun uusi 

ryhmä aloittaa toimintakauden syksyllä. Kiusaamisen ehkäisyssä ei ole kyse mistään 

erillisistä tekniikoista jotka liittyvät vain ja ainoastaan siihen aiheeseen, vaan kiusaamisen 

ehkäisyyn tarkoitettuja leikkejä ja tuokioita suunniteltaessa pitää erityisesti huomioida 

tunnelma, oma asenne ja leikkien ja toimintojen sopivuus ko. ryhmälle (esim. ikä).  Näin 

ollen mitkä tahansa leikit ja toimintatuokiot voivat olla osaltaan auttamassa kiusaamisen 

ehkäisyä. Kiusaamisen ehkäisyyn liittyvien toimintatuokioiden perusajatus on hyvät tavat 

toisia kohtaan, kaikkien mukaan pääseminen, hauskan pitäminen yhdessä ja kaikille jäävä 

iloinen mieli tuokion jälkeen.  

Kiusaamisen ehkäisyssä tärkeintä on luoda hyvä ryhmähenki lasten välille, sekä lasten ja 

aikuisten kunnioittava asenne toisiaan kohtaan. Ohjaajan vastuulla on huolehtia siitä että 

tuokioissa ja leikeissä kaikilla lapsilla on mukavaa, ja kaikki lapset saavat osallistua ja 

tulevat kuulluiksi. Ohjaajan on hyvä muistaa että ketään ei saa kuitenkaan ”pakottaa” 

osallistumaan, ja jotkut lapset osallistuvat ja ovat mielellään mukana vaikka eivät itse 

haluaisi esimerkiksi kertoa itsestään mitään. Alle on kerätty hyväksi havaittuja leikkejä ja 

pelejä, jotka edistävät ryhmähengen syntymistä ja hyvää vuorovaikutusta. Leikit on valittu 

sen perusteella, että niissä on paljon ryhmä- ja paritehtäviä. Näissä toimintatuokioissa 

ohjaajan olisi hyvä kiinnittää huomiota tiettyihin seikkoihin suunnitteluvaiheessa:  

- Ryhmäkoko: Noin kymmenen lasta yhdellä tuokiolla on hyvä määrä, koska 

tarkoitus on että jokainen lapsi tulee esiin ja ryhmä on helposti hallittavissa. 

Toimintatuokiot kannattaa pitää isoille ryhmille kahdessa osassa. Paria vaativissa 

leikeissä pitää huomioida että lapsia on parillinen määrä, tai sitten ohjaaja voi olla 

jonkun lapsen pari. Parileikeissä ohjaajan on toisinaan hyvä valita parit, niin että 

parit ”sekoittuvat” eikä aina ole samat lapset toistensa pareja.  

 

- Tila ja välineet: Ohjaajan on hyvä laittaa tila kokonaan valmiiksi ennen tuokion 

aloitusta. Paikkamerkit, musiikki ja muut tarvittavat välineet kannattaa huolehtia 

kuntoon, että kesken tuokion aikaa ja huomiota ei menisi enää valmisteluihin. Näin 

leikit pääsevät etenemään jouhevasti ja turhaa odottelua ei synny.  

 



3 

 

- Liikkuminen: Toimintatuokioita suunniteltaessa on hyvä miettiä joukkoon aina 

muutama hieman vauhdikkaampi leikki, jossa lapset saavat purkaa energiaansa, ja 

paikallaan oloa ja istumista ei ole liian kauaa yhtäjaksoisesti, jolloin huomio alkaa 

helposti herpaantumaan.   

 

- Ole itse mukana: Muista että ohjaajan innostuneisuus ja hauskan pitäminen tarttuu 

lapsiin. Ole mukana kaikissa leikeissä aina itsekin mahdollisuuksien mukaan.  

 

- Aloitus: Aloita toimintatuokiot aina saman kaavan mukaisesti, esimerkiksi 

alkupiirillä.  Lapset oppivat rutiinit nopeasti ja osaavat odottaa mitä ja minkälaista 

toimintaa on seuraavana vuorossa. 

 

- Lopetus: Lopeta myös tuokiot aina samalla tavalla, esimerkiksi loppupiirillä, jossa 

kaikki lapset kertovat mikä tuokiossa oli mukavinta, ja sanovat vieruskaverille 

vaikkapa ”käsi päivää” ja toivottavat mukavaa päivänjatkoa ennen tuokiolta 

poistumista.  

 

- Suunnittelu: Toimintatuokiot on hyvä suunnitella paperille etukäteen ja laittaa ylös 

ainakin se, mitä leikkejä aiot pitää. Suunnittele toimintatuokio ryhmälle sopivan 

pituiseksi: isommat lapset jaksavat kauemmin ohjattua toimintaa ja pienemmille 

riittää jo muutamakin leikki. Hyvä pituus toimintatuokiolle on noin puoli tuntia 

enimmillään.  

 

- Hassuttelu: Nauraminen ja hauskan pitäminen lasten kanssa on erittäin hyvä keino 

lisätä ryhmähenkeä ja lasten hyvinvointia. Suunnittele toimintatuokioihin mukaan 

aina ainakin yksi leikki jossa saa kunnolla hassutella ja nauraa. Tämä myös 

vapauttaa tunnelmaa ja lieventää jännitystä. 
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Toimintatuokioille leikkejä 

 

- Hyvä aloitustapa toimintatuokiolle on alkupiiri, jossa kaikki lapset menevät 

istumaan piiriin laitetuille paikkamerkeille, ja jokainen lapsi saa omalla vuorollaan 

esitellä itsensä ja kertoa sovitun aiheen mukaisesti jotakin itsestään, esimerkiksi 

lempivärinsä, harrastuksensa, lomasuunnitelmansa tms. Näytä lapsille esimerkki 

miten esitellään itsensä, ja toistakaa tämä joka kerta, vaikka lapset olisivatkin 

tuttuja. Jos lapsi ei halua kertoa itsestään mitään, niin siirtykää seuraavaan, ja anna 

lapselle vielä piirin mentyä läpi mahdollisuus esitellä itsensä jos hän ei aluksi 

uskaltanut. Anna selkeästi aina vuoro seuraavalle.  

Toteuta alkupiiri joka kerta.  

Alkupiirin voi toteuttaa myös siten, että lasten kädessä kulkee pieni lelu kädestä 

käteen, ja kun ohjaaja sanoo STOP, on sen lapsen vuoro esitellä itsensä ja sanoa 

valitun aiheen perusteella jotakin itsestään. Ohjaajan pitää huomioida että kaikki 

lapset tulevat vuorollaan valituksi.  

Esimerkki: ”Hei kaikki! Minun nimeni on Liisa ja minun lempivärini on keltainen”, ja 

näin käytte koko piirin ympäri.  

- Sekoitusleikki: Lapset seisovat omilla paikkamerkeillään. Paikkoja vaihdetaan siten, 

että ohjaaja sanoo esimerkiksi:  

”Kaikki ne vaihtavat paikkaa, joilla on kotona koira!”  

”Kaikki ne vaihtavat paikkaa, jotka pitävät jäätelöstä!” 

”Kaikki ne vaihtavat paikkaa, joilla on tänään punaiset housut!” 

”Kaikki ne vaihtavat paikkaa, jotka olivat kesällä uimassa!” 

”Kaikki ne vaihtavat paikkaa, joilla isosisko!” 

 

Sekoitusleikki on hauska ja vauhdikas leikki johon voi keksiä lukemattoman 

määrän erilaisia versioita. Tässä leikissä myös oppii tuntemaan kavereista asioita 

kuin huomaamatta ja hauskalla tavalla. Leikin tarkoitus on myös sekoittaa paikkoja 

siten, ettei aina parhaat kaverukset istu vierekkäin. Sekoitusleikki on myös hyvä 

energianpurkuleikki pidettäväksi esimerkiksi odottelutilanteissa, ja toimii myös 

hyvänä ”lämmittelyleikkinä” mihin tahansa toimintatuokioihin. Leikin voi toteuttaa 

myös siten että jokainen lapsi saa vuorollaan keksiä oman paikanvaihtolauseensa.   
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- Värileikki: Laita reipasta musiikkia soimaan ja kävelkää tai tanssikaa musiikin 

tahdissa ympäri huonetta. Pysäytä musiikki hetkittäin ja anna lapsille ohjeita mitä 

heidän tulee tehdä musiikista olevan tauon aikana. Värien tulee löytyä muiden 

lasten vaatteista, ja näin lapset etsivät muista lapsista värejä ja koskettavat heitä. 

Varmista ennen värileikkiä että kaikki ryhmässä olevat lapset tuntevat ne värit mitä 

aiot sanoa leikin aikana. 

Esimerkiksi: 

”Kosketa kädellä jotakin vihreää”, ja kun kaikki lapset ovat löytäneet jotakin vihreää 

ja koskettaneet sitä kädellään, musiikki jatkuu.  

”Kosketa nenänpäällä jotakin valkoista” 

”Kosketa varpailla jotakin oranssia” 

”Kosketa selällä jotakin sinistä” 

”Halaa kaveria jolla on värikäs paita” 

”Ota kädestä kiinni kaveria jolla on pilkulliset sukat” 

jne. 

 

Leikin saa loppumaan sanomalla lopuksi ”Kosketa jalkapohjilla omaa 

paikkamerkkiä ja jää siihen.”  

 

- Musiikkileikkejä: Musiikkileikkien tarkoituksena on hassutella kunnolla ja liikkua.  

Musiikin valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että lapset liikkuvat niin 

vauhdikkaasti kuin mitä musiikki on. Välillä kannattaa valita musiikkileikkeihin 

ihan rauhallistakin musiikkia ja kävellä ja tanssia erittäin hitaasti ja rauhallisesti.  

Musiikkileikistä on helppo keksiä erilaisia muunnelmia vaikkapa vuodenajan tai 

juhlapyhän mukaan. Pysäytä musiikki hetkittäin ja anna lapsille ohjeita mitä heidän 

tulee tehdä musiikista olevan tauon aikana.   

Esimerkiksi:  

”Leikkikää olevanne karhuja”, ja kun kaikki lapset leikkivät karhua niin musiikki 

jatkuu taas ja musiikin tahdissa liikutaan taas normaalisti.  

”Leikkikää olevanne palloja” 

”Leikkikää olevanne lumiukkoja” 

”Leikkikää olevanne tonttuja” 

”Leikkikää olevanne pupujusseja” jne. 
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Musiikin tauottua voi myös käskeä lapsia muodostamaan erilaisia ryhmiä. 

Esimerkiksi: 

”Menkää kahden/kolmen/neljän hengen ryhmään” 

”Kaikki kenellä on punaista/pilkullista/valkoista vaatteissaan, menee samaan 

ryhmään”  

”Kaikki kenellä on housut/hame/pitkät hiukset, menee samaan ryhmään” jne.  

 

Musiikkileikkejä voi toteuttaa myös siten että kun musiikki pysähtyy, lasten pitää 

pysyä paikoillaan, ja kun musiikki taas jatkuu ohjaaja voi antaa ohjeita miten 

musiikin tahdissa tulee liikkua.  

Esimerkiksi:  

”Liikkukaa jättiläisen askelin” 

”Liikkukaa sipsutellen” 

”Liikkukaa kuin kana” 

”Liikkukaa löntystellen” jne. 

 

 

- Järjestysleikki: Tämä leikki kannattaa toteuttaa hieman isompien lasten kanssa, ja 

ryhmässä jossa on jo hyvä vuorovaikutus lasten kesken. Tämä leikki kehittää 

yhteistyötaitoja ja tämän leikin aikana ohjaaja huomaa lasten välisen 

ryhmädynamiikan: kuka on ryhmässä selkeä johtajatyyppi ja kuka tottelee aina 

muiden lasten käskyjä. Järjestysleikkiä voi myös toteuttaa monilla eri tavoilla. 

Esimerkiksi:  

”Menkää jonoon pisimmästä lyhyimpään/ lyhyimmästä pisimpään” 

”Menkää riviin vaaleahiuksista tummahiuksisimpaan/ tummahiuksisimmasta 

vaaleahiuksisimpaan” 

”Menkää riviin nuorimmasta vanhimpaan/ vanhimmasta nuorimpaan” jne. 

 

Leikin voi toteuttaa myös niin, että lasten pitää järjestellä itse itsensä ja toisensa 

riviin/jonoon siten, että kukaan ei saa puhua. Tämä kannattaa toteuttaa kuitenkin 

vasta sitten kun leikkiä on leikitty ainakin muutaman kerran jotta kaikki osaavat 

leikin ja tietävät miten siinä pitää toimia. Tämä leikki sopii myös toteutettavaksi 

esimerkiksi ulkona, kun on aika lähteä sisälle, ja muodostaa jono.  

 

- Rentoutusleikki: Tässä leikissä lapset istuvat jonossa, lähellä toista. Ohjaaja kertoo 

lapsille että kaikkien lasten etusormi on leikisti muuttunut siveltimeksi tai kynäksi, 
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ja kaverin selkä on leikisti muuttunut paperiksi, johon piirretään tai maalataan. 

Anna lapsille aluksi valmiita aiheita, jotta he pääsevät helpommin alkuun.  

Esimerkiksi: 

”Piirrä kaverin selkään tähti/puu/sydän/koira/pallo tms.” Sitten vaihtakaa jonossa 

suuntaa, niin että se kuka ensin oli jonon viimeinen, muuttuukin jonon 

ensimmäiseksi, jolloin kaikki pääsevät piirtämään/maalaamaan ja kaikki saavat olla 

piirrettävinä/maalattavina. Leikin voi toteuttaa myös siten että jokainen saa itse 

päättää mitä piirtää kaverin selkään, ja kaverin pitää arvata mitä siihen piirrettiin. 

Leikin tarkoituksena on paitsi rentouttaa, myös koskettaa kaveria ja tulla itse 

kosketetuksi. 

 

- Tulvaleikki: Ohjaaja soittaa jotakin soitinta, esimerkiksi rytmikapuloita tai 

tamburiinia, ja lapset liikkuvat huoneessa musiikin soidessa. Ohjaaja lopettaa 

soittamisen ja sanoo TULVA!, jolloin kaikkien lasten pitää päästä äkkiä saarelle 

tulvaa pakoon. Saaria voivat olla esimerkiksi paikkamerkit jolloin jokaisella lapsella 

on oma saari, tai saarena voi olla vaikkapa pieni matto, jolloin kaikki lapset 

menevät samalle saarelle. Ohjaaja jatkaa soittamista ja lapset jatkavat liikkumista 

musiikin tahdissa. Kun ohjaaja sanoo HAAKSIRIKKO! lapset etsivät äkkiä itselleen 

kaverin jota halaavat, ja näin he ”pelastuvat” haaksirikolta. Huomioi että lapsia on 

parillinen määrä ja ohjaa tarvittaessa lapset parin luo. Haaksirikosta voi myös 

pelastautua halaamalla ohjaajaa. Taas musiikki jatkuu kunnes ohjaaja sanoo 

MYRSKY! ja silloin lasten pitää löytää itselleen pari, jonka kanssa he tekevät 

myrskyaaltoja käsillään, pitämällä toisiaan molemmista käsistä kiinni ja 

heilauttamalla käsiä puolelta toiselle.  

 

Leikkiä voi jatkaa sanomalla useamman kerran MYRSKY, TULVA, HAAKSIRIKKO, 

TULVA, MYRSKY jne., ja näin lasten pitää muistaa mitä missäkin kohtaa piti tehdä. 

Leikistä ei kuitenkaan kukaan putoa pois, ja ohjaaja auttaa tarvittaessa lapsia 

muistamaan mitä pitää tehdä milloinkin.  

Käy kaikki toiminnat selkeästi läpi ennen leikin aloittamista. Voit myös aloittaa tai 

tehdä leikin vain yhdellä tai kahdella toiminnalla esimerkiksi sanomalla vain joka 

kerta MYRSKY, ja silloin lasten pitää etsiä joka kerta sellainen pari jonka kanssa he 

eivät vielä ole tehneet myrskyaaltoja.  

Tämä leikki voidaan myös toteuttaa ulkona, ja sopii hyvin ryhmälle 

tutustumisvaiheessa ja ns. jäänrikkojana.  
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- Irvistelyleikki: Valitse jokaiselle lapselle pari, esimerkiksi vierustoveri. Parit alkavat 

kulkea peräkkäin, ja takana oleva saa oikein luvan kanssa irvistellä ja hassutella 

toisen selän takana. Edessä oleva lapsi yrittää saada takana kulkevan kaverin 

”kiinni” irvistelystä kääntymällä nopeasti ympäri, ja takana olevan on silloin 

yritettävä pysyä ilmeettömänä ja oltava nauramatta. Jos takana kulkeva ”jää kiinni” 

irvistelystä, niin parit vaihtavat paikkaa, ja äsken takana kulkenut ”irvistelijä” 

kulkee edellä ja yrittää nyt saada takana kulkevan ”irvistelijän” kiinni.  

 

- Kotipesä : Ohjaaja määrittää tilasta paikkoja, jotka ovat kotipesiä. Ryhmän koon 

huomioon ottaen, pesiä tulisi alkuun olla sen verran, että jokaiselle parille olisi 

oma pesä esim. paikkamerkki. Lapset liikkuvat vapaasti tilassa esimerkiksi 

musiikin tahtiin. Musiikin loppuessa jokaisen pitää päästä omaan pesään 

mahdollisimman nopeasti. Vähitellen ohjaaja käy vähentämässä pesien 

lukumäärää, kunnes lopulta jäljellä on vain yksi pieni pesä, johon koko ryhmän 

tulee ahtautua. Pesiä voi myös olla esim. pöydän alunen, sohva, matto, 

hiekkalaatikko tms. Koko ryhmän tulee auttaa saamaan kaikki jäsenet mahtumaan 

samaan pesään, ketään ei saa jättää pesän ulkopuolelle. Tämä leikki soveltuu hyvin 

ulos, tai liikuntatuokiolle.  

 

- Humppishippa: Humppis – hipassa ollaan pareittain. Parit asettuvat peräkkäin, niin, 

että takimmainen henkilö pitää kiinni etummaisen lanteilta. Parien pitää pysyä 

koko ajan liikkeessä ja samalla varoa kiinniottajaa, joka yrittää koskettaa takana 

olevaa henkilöä. Jos kiinniottaja onnistuu koskettamaan takimmaista henkilöä, 

muuttuu kiinni jäänyt hipaksi, ja edellinen kiinniottaja vaihtuu etummaiseksi, ja 

viimeksi etummaisena ollut jää kiinniottajan taakse ja ottaa tätä lanteilta kiinni, ja 

hippa jatkuu. Hippaleikeistä voi myös keksiä erilaisia versioita, kuten 

käsikynkässä/ käsi kädessä  -juokseminen tai jalat yhteen nauhalla sitoen.  

Hippaleikit soveltuvat hyvin ulos, tai liikuntatuokiolle.  

 

- Tuntoaisti: Tuntoaistileikissä jakaudutaan pareihin. Parit tunnustelevat toisensa 

silmät kiinni. Tämän jälkeen kaikki lähtevät varovaisesti liikkumaan tilassa sikin 

sokin silmät kiinni ja yrittävät tunnustelemalla muita löytää takaisin oman parin 

luokse 

 

- Säännöt: Tehkää toimintatuokiolla lasten kanssa yhdessä 

”Kiva kaveri” –säännöt:  Jokainen lapsi saa sanoa yhden 
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säännön tauluun, jota toivoo että kaverit noudattaisivat ja jota myös itse yrittää 

noudattaa. Pidä säännöt mahdollisimman tarkkoina ja yksinkertaisina. 

 

Esimerkkejä Kiva kaveri säännöistä: 

”Autan kaveria siivoamisessa”  

”Muistan sanoa Kiitos ja Ole hyvä” 

”En töni ketään” 

”Tervehdin toisia” jne.  

 

- Sadut: Toimintatuokio voi myös koostua jostakin sadusta, joka kertoo 

ystävyydestä/kiusaamisesta/pahasta mielestä. Sadun jälkeen lasten kanssa on hyvä 

keskustella, ja kysellä millaisia tunteita satu lapsissa herättää. Kiusaamisesta 

kertovissa saduissa lapsilta voi esimerkiksi kysyä miten tilanteessa kuuluisi toimia, 

oliko kiusaaja mukava, millainen olo mahtoi kiusatulle tulla, ja kysyä lapsilta 

ehdotuksia tilanteen selvittämiseen. Saduista voi myös piirtää/maalata kuvia ja 

avata kuvien perusteella tunteita. Kokemäen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmassa 

on hyvä ja kattava lista saduista aihepiireittäin.  

 

- Musiikki: Erilaisia aiheeseen sopivia lauluja lasten kanssa yhdessä laulettavaksi ja 

leikittäväksi tai tuokiolla kuunneltavaksi esim. alkupiiriin tai loppupiiriin:  

 

”Minun ystäväni on kuin villasukka” (Useita esittäjiä) 

”Kirje kuulle” (Useita esittäjiä) 

”Ystäväni, tuttavani” (Useita esittäjiä) 

”Lörpötys” (PMMP) 

”Ole mulle kaveri (Karvakuonot)” 

 

- Hyviä linkkejä:  

www.mll.fi/kasvattajille: Paljon hyvää materiaalia mm. kiusaamisen 

ehkäisemisestä, sosiaalisten taitojen harjoittamisesta sekä ryhmäyttämisestä.  

 

www.porinpartiolaiset.fi/partioleikit/ryhmaytymisleikit: Hauskoja 

ryhmäytymisleikkejä, myös hieman isommille lapsille.  

 

https://wiki.isosten.net/wiki/Luokka:Ryhmäytymisytymisleikit: Kivoja leikkejä ja 

pelejä hieman isommillekin lapsille, jotka tukevat ryhmäytymistä.  
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www.papunet.fi: Paljon tietoa mm. vuorovaikutuksesta ja hyvän vuorovaikutuksen 

tukemisesta. Lisäksi sisältää paljon hyvää materiaalia varhaiskasvatukseen, myös 

erityislapsille.  

 

www.sport.fi/varhaiskasvatus: Liikunnallisia leikkejä pihalle ja sisälle 

toteutettavaksi, myös valmiita liikunnallisia toimintatuokioita.  

 

www.leikisti.fi: Leikkejä pihalle ja sisälle, loruja, laululeikkejä ja paljon muuta 

mukavaa. Sisältää myös verkkokaupan.  

 

- Kirjallisuutta:  

 

Minna Valkeapää: Pomppivat pavut, ryhmätoimintaa pienille ja isoille 

 

Johan Reftel, Kristina Reftel, Henrik Brosche: Poriseva puuro, ryhmätoimintaa 

pienille ja isoille 

 

Elina Pulli: Lupa liikkua 

 

Elina Pulli: Loruloikkia ja muita liikuntaleikkejä varhaiskasvatuksessa 

 

Kaisa Järnefelt, Meiju Niskala, Anne Vasko: Leikki vieköön! 

 

Olli Aulio: Suuri Leikkikirja 

 

 

 

 

 

 

 

 


