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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia, miten muskariopettaja voi 
hyödyntää liikuntakasvatuksen tavoitteita musiikkileikkikoulussa ja saada 
liikuntahetkistä entistä monipuolisempia ja fyysisempiä. 

Opinnäytetyön teoriaosuus painottuu pitkälti liikuntakasvatukseen, ja 
kerron myös lyhyesti musiikkikasvatuksesta. Olen kerännyt tietoa omien 
havaintojeni ja kokemusteni sekä kirjallisuuden avulla. Käytännön 
sovelluksiin suunnittelin monipuolisia ja fyysistä kuntoa kehittäviä 
harjoituksia, joissa on mukana sekä musiikkia että liikuntaa. 
Opinnäytetyölläni haluan sanoa, että musiikkileikkikoulun liikuntahetket 
voisivat olla paljon muutakin kuin tansseja ja piirileikkejä.  

Opinnäytetyössäni tulen siihen tulokseen, että liikuntakasvatuksessa on 
erittäin hyvää teoreettista tietoa sekä valmista materiaalia sovellettavaksi 
musiikkikasvatukseen. Musiikki- ja liikuntakasvatuksessa on paljon 
yhteisiä elementtejä, joita haluan opinnäytetyössäni nostaa esille. Vaikka 
musiikkileikkikoulussa haluammekin saada musiikilliset tavoitteet 
totetumaan, voisimme samalla tiedostaa ja pyrkiä toteuttamaan myös 
liikuntakasvatuksen tavoitteita.  

 

Asiasanat: musiikkileikkikoulu, varhaisiän musiikkikasvatus, 
liikuntakasvatus, liikuntaväline 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis is to examine how music playschool teachers 
could use physical education goals in music playschool and so that the 
exercise moments become more versatile and physical. 

The theoretical part of the thesis focuses on physical education and briefly, 
music education. The author has used her own observations and 
experiences as well as literature for information. For practical applications 
the author planned versatile exercises that develop physical fitness, which 
included both music and physical activity. The thesis will show that 
exercise moments in music playschool could be much more than dances 
and round games.  

There are many common elements in music and physical education, which 
the author will bring forward in her thesis. And, although musical goals 
need to be realized in music playschool, we could, at the same time, be 
aware of and strive to realize objectives of physical education. 

Key words: music playschool, early childhood music education, physical 
education, exercise tool 
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1 JOHDANTO 

Sopivassa määrin toteutettu liikunta lisää terveyttämme ja 

toimintakykyämme. Liikunnan vähäisyys voi puolestaan aiheuttaa vakavia 

terveydellisiä haittoja. Elämme teollistuneessa yhteiskunnassa, jossa 

liikunnan puute onkin yksi yleisimmistä terveyttä ja toimintakykyä 

alentavista tekijöistä. Tammelinin mukaan siihen voidaan helposti 

vaikuttaa. Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja heidän vähäisistä 

liikuntatottumuksistaan ei yksinomaan riitä, vaan tarvitaan monenlaisia 

keinoja lasten hyvinvoinnin parantamiseksi. (Tammelin 2013, 62.) 

Opintojeni aikana olen paljon pohdiskellut liikunnan merkitystä 

musiikkileikkikoulussa. Koska olen taustaltani ryhmäliikunnanohjaaja, olen 

ollut todella kiinnostunut liikuntakasvatuksesta ja myös siitä, kuinka sitä 

voisi hyödyntää musiikkileikkikoulun liikunnassa. Myös koululiikunta on 

tullut pedagogisessa mielessä tutuksi. Useimmat varhaisiän 

musiikkikasvattajat tuntuvat mieltävän liikunta-käsitteen lähinnä tansseiksi 

ja piirileikeiksi. Olen huomannut, että monet heistä käyttävät tunneillaan 

lähinnä vain seuraavia työtapoja: kävely, marssi, pyöriminen, keinuminen 

ja hyppiminen. Liikuntaa toteutetaan mielestäni aivan liian suppeasti ja 

jopa niin, että joskus liikuntahetki ei edes tunnu lainkaan liikunnalta. 

Lapsilla pitäisi olla päivittäinen mahdollisuus liikkua riittävästi, niin että 

liikkuminen on osa leikkiä. Yksi liikuntakasvatuksen keskeisimmistä 

tavoitteista on fyysisen kunnon kehittäminen. Mielestäni 

musiikkileikkikoulussakin liikunnan pitäisi olla paljon fyysisempää, niin että 

lapset tuntisivat oikeasti liikkuneensa ja että tulisi hiki. Myös hyvät tilat ja 

liikuntavälineet olisivat tärkeitä jo muskari-ikäisten liikunnassa, eikä vasta 

sitten, kun lapsi menee kouluun. 

Opinnäytetyöni tavoitteena on pohtia, miten muskariopettaja voi hyödyntää 

liikuntakasvatuksen tavoitteita muskarissa. Tässä työssä pyrin 

vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  
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1. Miten muskariopettaja voi soveltaa liikuntakasvatuksen tavoitteita 

muskariin? 

2. Mitä välineitä hän voi käyttää? 

3. Mitä fyysistä kuntoa kehittäviä harjoitteita hän voi liittää opetukseensa? 

Opinnäytetyössäni painotan liikuntakasvatusta ja liikunnallisia harjoituksia. 

Siitä huolimatta toivon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä varhaisiän 

musiikkikasvattajille ja muille lasten kanssa työskenteleville, jotka 

kaipaavat ideoita musiikin ja liikunnan pariin. Mukana on myös 

musiikkileikkikoulun tavoitteelliseen opetukseen soveltuvia liikunnallis-

pedagogisia harjoituksia, jotka olisivat tavanomaisia musiikkiliikunnan 

harjoituksia fyysisempiä ja kehittäisivät lapsia entistä monipuolisemmin. 

 



6 
 

2 LIIKKUVA LAPSI 

2.1 Hyödyllinen leikki ja liikkuminen 

Leikki ja liikkuminen ovat lapselle luontaisia toimintamuotoja ja samalla 

peruskeino hankkia kokemuksia ja ilmaisumahdollisuuksia. Kokemukset, 

joita lapsi saa leikkiessään ja liikkuessaan, ovat perustavanlaatuisia 

kokemuksia. Lapsi omaksuu ympäristöään parhaiten aktiivisen tekemisen 

kautta. Kasvattajan tehtävänä on luoda kehitystä edistävä ympäristö ja 

muokata kasvatukselliset puitteet sellaisiksi, että lapsi voi kehittää voimia 

ja taitojaan. (Zimmer 2001, 14-16.) 

Karvonen, Siren-Tiusanen ja Vuorinen toteavat, että nykylasten leikkiin ja 

liikkumisen määrään ovat vaikuttaneet muun muassa liian runsas lapsia 

ympäröivä virike- ja tavaramäärä sekä median ja tietokonepelien 

suurkulutus. Hallitessaan lasten mieltä ne estävät samalla liikkumista ja 

leikin kehitystä. Leikin ja mielikuvituksen kehitys edellyttäisi tuekseen 

rauhaa, aikaa ja tilaa. Myös hoitopaikkojen ja kotien antaa mennä -

ilmapiiri, liian valmiiksi rakennetut ympäristöt, elämän liian tiukka 

ohjelmointi sekä kiire ja tehokkuuden tavoittelu haittaavat leikin ja 

liikkumisen mahdollisuuksia. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 

14.) 

Leikki johtaa kehityksen kannalta merkittävään oppimiseen ja motiivien 

muodostumiseen. Opetuksen kytkemisellä lasten leikkiin onkin syvällinen 

merkitys lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Leikin merkittävä piirre 

opetuksen kannalta on, että lapset ovat samanaikaisesti sekä 

konkreettisesti läsnä että mielikuvitusmaailman pyörteissä. Leikit antavat 

lapsille mahdollisuuksia kokeilla erilaisia liikkumistapoja, toimimista 

erilaisissa fyysisissä tilanteissa sekä samaistumista esimerkiksi eläin- tai 

ihmisrooleihin. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 66-67, 73.) 
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2.2 Motorinen kehitys  

Sääslahti tiivistää motorisen kehityksen kehitysprosessiksi, joka johtaa 

aluksi lapsen tahdonalaisen liikkumisen oppimiseen ja myöhemmin 

motoristen taitojen laadulliseen kehittymiseen (Sääkslahti 2015, 51). 

Motoriseksi kehitykseksi kutsutaan vartalon ja sen osien toiminnallisia 

muutoksia. Motoriseen kehitykseen vaikuttaa hermo-lihasjärjestelmän, 

luuston ja lihaksiston kehitys sekä ympäristöstä tulevat virikkeet. 

(Numminen 1996, 22.) 

Lapsen motorinen kehitys kulkee kokonaisvaltaisuudesta eriytyneisyyteen. 

Motorinen kehitys etenee kefalokaudaalisesti eli päästä jalkoihin ja 

proksimodistaalisesti eli keskustasta ääriosiin. (Numminen 1996, 22.) 

Motorisessa kehityksessä on tavallista, että eri vaiheet saavutetaan 

tietyssä järjestyksessä. Toisinaan järjestys voi kuitenkin vaihdella ja jotkut 

vaiheet voivat jopa jäädä kokonaan puuttumaan. Pienten lasten 

ohjauksessa tulisikin ottaa huomioon lasten yksilöllisyys ja yksilölliset erot 

oppimisessa. (Autio 1995, 53.) 

Silloin kun joukko alemmanasteisia kykyjä tai erillistaitoja yhdistyy 

korkeammanasteisiksi rakenteiksi tai kokonaisuuksiksi, motorinen kehitys 

etenee täysin hierarkisesti. Esimerkiksi lapsen kävelemään oppimisessa 

yhdistyvät monet aiemmin omaksutut osatekijät, joita tässä tapauksessa 

ovat ryömiminen, konttaaminen ja pystyasennon oppiminen. Hierarkisen 

järjestäytymisen periaatteeseen kuuluu, että lapsi ei pääse etenemään 

uudelle tasolle, jos jokin ratkaiseva osataito ei ole vielä kehittynyt. 

(Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 36.) 

Motoriset taidot jaetaan kolmeen luokkaan: liikkumistaitoihin, 

käsittelytaitoihin ja tasapainotaitoihin. Liikkumistaidot kehittyvät 

varhaislapsuudessa sen mukaan, kuinka paljon lapsi käyttää ja harjoittelee 

uusia taitojaan. Liikkumistaitojen avulla liikutaan paikasta toiseen, ja näitä 

taitoja ovat esimerkiksi kävely, juoksu, kiipeäminen, hyppely ja 

laukkaaminen. Käsittelytaitojen avulla käsitellään välineitä, esineitä tai 

toista ihmistä, eli ne ovat koko vartalon taitoja. Käsittelytaidot jaetaan 
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karkeamotorisiin käsittelytaitoihin eli kehon suurilla lihasryhmillä 

toteutettuihin taitoihin sekä hienomotorisiin käsittelytaitoihin eli pienillä 

lihaksilla toteutettuihin taitoihin, jotka vaativat tarkkaa voimansäätelyä. 

Karkeamotorisia käsittelytaitoja ovat esimerkiksi pyöritys, vieritys, veto, 

työntö, pompotus ja kiinniotto sekä pukkaus, lyönti, kuljetus ja haltuunotto. 

Havaintomotoriikka kehittyy erityisesti pallon käsittelyllä, jolloin lapsi 

harjoittelee tunnistamaan pallon liikerataa, vierimis- ja lentonopeutta sekä 

opettelee arvioimaan, miten hänen pitää ajoittaa oman kehonsa liikkeet, 

jotta saisi pallon haltuun. Hienomotorisia käsittelytaitoja ovat esimerkiksi 

saksien ja kynän käyttö. Tasapainotaidot ovat niitä taitoja, joilla lapsi 

yrittää säilyttää tasapainonsa erilaisissa tilanteissa. Tasapaino säilyy 

silloin, kun painopiste pysyy tukipisteen ja tukipinnan yläpuolella. Staattiset 

tasapainotaidot mahdollistavat paikoillaan pysymisen. (Sääkslahti 2015, 

53-55, 137.) 

Karkeamotoriset liikkeet aloittavat aina harjoittelun, ja vasta sitten 

siirrytään hienomotorisiin liikkeisiin. Liian aikainen hienomotoristen taitojen 

harjoittelu johtaa usein vaikeuksiin useiden toimintojen kehityksessä, jos 

harjoittelu on aloitettu ennen kuin karkeamotoriikka on edennyt tarpeeksi 

pitkälle. (Autio 1995, 56.) 

2.3 Liikunnan avulla oppiminen 

Aution ja Kasken mukaan lapsi oppii liikkumalla ja liikkuu oppiakseen. 

Lapsi oppii, oivaltaa ja saa useita onnistumisen kokemuksia liikunnan 

avulla. Lapsen oppiminen tapahtuu enimmäkseen motoristen toimintojen 

ja aistitoimintojen välityksellä. Liikunnanohjauksessa tulisikin kiinnittää 

huomiota lapsen havaintomotoriseen oppimiseen, jolloin lapsi tekee 

havaintoja omasta vartalostaan ja hankkii liikkeen avulla tietoa kehostaan 

ja ympäristöstään. Havaintomotoriset taidot tarkoittavat lapsen käsitystä 

omasta kehostaan ja sen eri puolista (lateraalisuus) suhteessa 

ympäröivään tilaan (spatiaalinen tietoisuus) ja aikaan. (Autio & Kaski 2005, 

54.) Havaintomotoriset taidot luovat perustan lapsen kognitiivisten, 
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motoristen ja sosio-emotionaalisten taitojen kehitykselle, ja harjoittamista 

pidetään erityisen tärkeänä varhaisvuosina (Numminen1996, 135). 

Liikunnalla on suuri merkitys sille, miten lapsen persoonallisuuden eri osa-

alueet kehittyvät. Motoristen perustaitojen lisäksi näitä ovat kognitiiviset 

sekä sosio-emotionaaliset toiminnot, jotka ovat keskenään jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa lapsen fyysisen kasvun kanssa. (Numminen 1997, 

11.) 

Mallioppiminen on lapselle tehokas ja nopea tapa oppia uutta. Lapsella ei 

välttämättä ole aikaisempia kokemuksia liikunnasta, minkä vuoksi luovat 

opetusmenetelmät auttavat lasta oivaltamaan, kuinka monella eri tavalla 

omaa kehoaan voi liikuttaa. (Sääkslahti 2007, 40.)  

Lapsen motorista kehitystä edistää juuri motorinen oppiminen. Nummisen 

mukaan motorinen oppiminen perustuu vartalon ja sen osien säätely- ja 

ohjausjärjestelmien muutoksiin, missä sisäisenä tuotoksena on aivoihin 

muodostunut malli opittavasta suorituksesta ja ulkoisena tuotoksena hyvin 

järjestynyt kokonaisuus kyseisestä suorituksesta. Kognitiivinen oppiminen 

tarkoittaa ajattelutoimintaan liittyvien havaitsemis- ja motoristen toimintojen 

sekä muistamisen muutoksia. Sosio-emotionaalisten taitojen karttuessa 

lapsi oppii tulemaan toimeen itsensä ja muiden kanssa. Liikunnan avulla 

lapsi saa mahdollisuuden purkaa ylimääräistä energiaa sekä opetella 

ilmaisemaan tunteitaan. Lapsi oppii liikuntaleikkien avulla noudattamaan 

ohjeita ja sääntöjä sekä ottamaan toiset huomioon. (Numminen 1997, 11-

13.) 

Liikunta on myös väline, jonka avulla voidaan helpottaa ymmärtämistä 

soveltamalla sitä jo aiemmin opittuihin tiedollisiin ja taidollisiin tekijöihin. 

Koska lapset ovat erilaisia, heidän oppimistavoissansakin voi olla 

merkittäviä eroja. Oppimistavoista käytetään usein perusjakoa 

kinesteettinen, auditiivinen ja visuaalinen. Kinesteettisellä oppijalla 

tuntoaisti on hallitseva, eli hän oppii tekemällä ja kokeilemalla. 

Kinesteettinen oppija tarttuu mieluummin suoraan annettuun tehtävään 

kuin oppii teorian avulla. Auditiivisessa oppimistavassa kuuleminen on 
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pääosassa, eli se soveltuu hyvin liikkujalle. Auditiivinen oppija tuntee 

oppivansa parhaiten kuunnellessaan opettajaa. Visuaalinen oppija nojaa 

näköhavaintoonsa, ja hänelle kuvallinen havaintomateriaali, kuten kuvat 

taulukot ja videot, ovat tärkeitä. (Autio 2005, 58-59.) 

2.4 Herkkyyskaudet 

Lapsen kehityksessä on havaittavissa herkkyys- ja valmiuskausia, jolloin 

tietyn toiminnan oppiminen on vaivattomampaa kuin muina ikäkausina. 

Mikäli taito jää oppimatta herkkyyskaudella, niin sen oppiminen voi tuottaa 

paljon enemmän vaikeuksia myöhemmässä vaiheessa. Tälläisista 

taidoista esimerkkinä on uimaan oppiminen. (Autio 1995, 53.)  

Motoriset perustaidot tulisi hallita ennen seitsemää ikävuotta. Motorisia 

perustoimintoja ovat käveleminen, juokseminen, heittäminen, kiinni 

ottaminen, hyppääminen, potkaiseminen ja lyöntiliike. Motoriset 

perustaidot ovat taitoja ja niiden yhdistelmiä, joita tarvitaan läpi elämän. 

(Sääkslahti 2015, 56-57.) Lapsen liikunnallisista herkkyyskausista 

ensimmäinen ajoittuu 5-8 ikävuoteen ja toinen 9-12 ikävuoteen (Autio 

1995, 82). 

Liiketuntemus kehittyy tytöillä aina poikia nopeammin, koska tytöt hakevat 

suorituksiinsa enemmän esteettisyyttä ja pojat taas vauhtia (Autio 1995, 

82).  

Tasapainotaidot kehittyvät nopeasti kolmen ja viiden vuoden välillä. 

Käsittelytaidot taas kehittyvät hitaasti, ja kehitystä tapahtuukin pitkälle 

aikuisuuteen saakka. Tietoisella harjoittelulla taitoja voi kehittää läpi koko 

elämän, esimerkiksi instrumenttien soittamista. (Sääkslahti 2015, 54-55.) 
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3 LIIKUNNAN OHJAAMINEN LAPSIRYHMÄSSÄ 

Opettajan tärkein tehtävä on saada lapset innostumaan liikunnasta siten, 

että heistä kehittyy innokkaita liikkujia, oppimiskykyisiä yksilöitä ja 

yhteistyökykyisiä kansalaisia. Sekä liikuntatapahtumaan että oppimiseen 

vaikuttavat aina yksilö, annettu tehtävä ja olosuhteet. Kun on kyse 

kasvatuksellisesta liikuntatapahtumasta, opettajan tulee havainnoida 

yksilön ominaisuuksiin, toteutettavaan suoritukseen ja vallitseviin 

olosuhteisiin liittyvät erityisvaatimukset. Opettajan pitäisi tehdä jatkuvaa 

arviointia kyseisistä tekijöistä sekä myös kannustaa lasta omaehtoiseen ja 

omakohtaiseen suorituksen arviointiin. (Autio & Kaski 2005, 56-57.) 

Liikuntatuokion tavoitteet määräytyvät ympäristön, lasten iän, kokemuksen 

ja oppilaiden motivaation mukaan. Liikunnan avulla pyritään kehittämään 

aistitoimintoja ja fyysismotorisia perusvalmiuksia, sekä kehittämään 

keskittymis- ja havaintokykyä. Liikunta vahvistaa myös itseluottamusta ja 

sosiaalisia taitoja sekä lisää kehon hahmotusta ja tuntemusta. (Autio & 

Kaski 2005, 57.) Vuorovaikutustaidot lisääntyvät, ja lapset oppivat tärkeitä 

ryhmätoiminnan taitoja. 

3.1 Ohjaajan rooli ja ohjaustavat 

Jokaisella opettajalla on ainutlaatuinen tapa olla vuorovaikutuksessa 

lasten kanssa ja ohjata ryhmää. Aution ja Kasken mukaan ohjaajan tärkein 

ominaisuus on olla aito eli olla oma itsensä kokevana ja tuntevana 

aikuisena. (Autio & Kaski 2005, 64.) Tunnit ovat aina opettajansa näköisiä, 

koska opettaja tekee työtään persoonallaan. Ohjaajan tulee tiedostaa 

omien tunteidensa, käsitystensä ja motiiviensa liittyminen 

harrastustapahtumaan ja ohjattaviin lapsiin. Tiedostamalla omaa 

toimintaansa opettajalla on mahdollisuus kiinnittää huomiota esimerkiksi 

siihen, kuinka tasapuolinen hän on. (Autio & Kaski 2005, 64.) 

Hyvä ohjaaja antaa myönteistä sekä rakentavaa palautetta. Jokaisen 

lapsen kunkin hetkinen kehitystaso pitäisi ottaa huomioon tuntien kulussa. 

Hyvä ohjaaja luottaa lasten kykyyn tehdä ja toimia, minkä seurauksena 
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lapset alkavat yhä enemmän luottaa itseensä, mikä näkyy vaativampien 

taitojen oppimisena sekä oma-aloitteisuutena. Kun ohjaaja on turvallinen, 

lapset tulevat mielellään tunneille ja vanhemmat jättävät heidät sinne 

luottavaisin mielin. On tärkeää, että lapset tuntevat olevansa tärkeitä ja 

pidettyjä ja että heistä välitetään mahdollisista epäonnistumisistaan tai 

muista teoistaan huolimatta. Hyvä ohjaaja ottaa myös huomioon, että 

lapset ovat ainutlaatuisia ja ohjaamistilanteet ainutkertaisia. Ohjaajan 

luovuus liittyy vahvasti käytännön tilanteisiin ja siihen, miten hän toimii 

erilaisten lasten kanssa. Hyvä ja ammattitaitoinen ohjaaja on tietoinen 

omasta ihmiskäsityksestään ja arvoistaan sekä oman toimintansa 

lähtökohdista.  Opettajan kannattaa pohtia asennoitumistaan erilaisiin 

asioihin, koska lapset ovat alttiita oppimaan vuorovaikutuksen, 

mallioppimisen ja ympäröivän kulttuurin myötä myös asenteita ja arvoja. 

(Autio & Kaski 2005, 65-66, 68-69.) Harvoin ohjaustilanne etenee aivan 

tuntisuunnitelman mukaan, jolloin ohjaajan on osattava kuin lennosta 

soveltaa ja muuttaa jo aiemmin suunnittelemaansa tuntisuunnitelmaa. 

Vaikka opetus tapahtuukin ryhmäopetuksena, pitäisi lapsia kohdella 

yksilöinä. 

Opetusmenetelmiä kannattaa käyttää mahdollisimman vaihtelevasti ja 

huolehtia siitä, että tunneilla on sekä opetusta että kasvatusta. 

Harjoituksia, joissa oppilaat joutuvat vuorovaikutukseen keskenään, 

kannattaa suosia, koska ne ovat merkityksellisiä sosiaalisten taitojen 

oppimisen kannalta. (Autio & Kaski 2005, 60.) 

Lapsiryhmän ohjaaminen ilman kunnollista tuntisuunnitelmaa voi päättyä 

kaaokseen. Tunnin kulussa pitäisi olla mahdollisimman vähän jonottamista 

ja odottamista sekä tyhjiä hetkiä, koska ne aiheuttavat tilanteen hallinnan 

heikkenemistä. Myös liian pitkiä selitysosioita pitää välttää, ohjeet 

kannattaa antaa lyhyesti ja selkeästi. Lasten ymmärtämistä helpottaa, jos 

ohjaaja käyttä konkreettisia mielikuvia. Uuden asian opettelu vaatii aina 

kärsivällisyyttä ja aikaa. Opettajan kannattaa varata takataskuun 

harjoituksia, joita tehdä, jos tunnin loppuun jää aikaa. (Autio & Kaski 2005, 

63, 121-122.) Lasten keskittymiskyky heikkenee, jos ohjaaja puhuu 
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pidempään kuin 30 sekuntia harjoitteiden välillä ja pysäyttää lasten 

tekemisen jatkuvasti. Jos kuitenkin lapselle puhutaan liian pitkään, hän 

useimmiten muistaa vain alun ja lopun kyseisestä asiasta. (Autio 1995, 

83.) 

Autio ja Kaski mainitsevat, että taitava ohjaaja käyttä minä-kieltä, jossa 

selvästi ilmaistaan omat aikomukset, tunteet ja ajatukset. Lisäksi hän on 

kykenevä erottamaan havainnot tulkinnoista. (Autio & Kaski 2005, 78.) 

Taitava ohjaaja vahvistaa lasten tunnetaitoja, eli hän auttaa lapsia 

tunnistamaan ja hyväksymään tunteet osana itseään. Taitavalla ohjaajalla 

on myös taito säädellä omaa toimintaansa ja sen myötä auttaa lapsia 

säätelemään käyttäytymistään. (Autio & Kaski 2005, 82.) 

Ohjaajan on suositeltavaa muistuttaa lasta aiemmista onnistumisista. 

Myös yhdessä ryhmän kanssa voidaan pohtia, mitä kaikkea on tunnin tai 

vuoden aikana opittu. Ohjaajan kannattaa kiinnittää huomiota 

katsekontaktiin ja siihen, pystyykö antamaan jakamatonta huomiota 

jokaiselle lapselle ja onko aidosti läsnä. Silmiin katsominen sekä hymyily 

ovat lapselle merkityksellisiä asiota. Lapsi aistii usein keinotekoisen 

kehumisen, ja sitä pitäisi ehdottomasti välttää. Lapsi kokee palautteen 

merkityksellisempänä, kun häntä puhutellaan omalla etunimellä. Ohjaajan 

kannattaa varmistaa, että lapset ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan. 

Ohjaajan on hyvä esittää kysymyksiä, joilla varmistetaan ohjeiden 

ymmärtäminen. (Autio & Kaski 2005, 92-93, 96.) 

Ohjaajan oma malli motivoi lasta kaikessa, mitä tehdään (Autio & Kaski 

2005, 102). Lapselle on tärkeää, että hänet otetaan vakavasti. Ohjaajan 

on muistettava olla mahdollisimman hienotunteinen ja käsiteltävä lapsia 

hellästi. Ohjaajan toivotaan ymmärtävän lapsen tuntemuksia ja kykyä 

nähdä maailma lapsen silmin. (Autio 1995, 19.) 

Kekseliäs ohjaaja voi kehittää muitakin keinoja kannustaa kuin vain 

sanallisesti. Ilmein ja elein voi kannustaa esimerkiksi hymyilemällä, silmää 

iskemällä, taputtamalla, hymyilemällä, pään nyökkäyksellä tai nostamalla 

peukalon ylös. Fyysisesti voi kannustaa esimerkiksi koskettamalla, 
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taputtamalla selkään, halaamalla tai käsien yhteenlyönnillä. (Autio 1995, 

21.) 

3.2 Onnistunut liikuntatuokio 

Onnistuneeseen liikuntatuokioon vaikuttavat sekä olosuhteet (tilat ja 

välineet) että opettajan merkitys, se, kuinka hyvin hän tekee työnsä. 

Onnistunut liikuntatuokio syntyy myös silloin, kun tunnin rakenne on 

tarkoin suunniteltu. Onnistuneen liikuntatuokion seurauksena lapsi saa 

elämyksiä, onnistumisen kokemuksia ja oppii uutta itsestään. Lapsen 

liikunnallisia valmiuksia pyritään kehittämään ikätasoaan vastaaviksi 

oikeanlaisten liikuntaharjoitteiden avulla. (Autio & Kaski 2005, 57.) 

Lapsi oppii itsestään paljon sen myötä, miten hän pystyy vastaamaan 

fyysisiin, henkisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Lapset ovat kaikkein 

motivoituneimpia, jos harjoitusten vaatimustaso ei ole liian korkea eikä 

liian matalakaan, vaan keskitasoa (Zimmer 2001,91). Onnistuneet 

liikuntahetket vahvistavat lapsen itseluottamusta ja tuntemuksia siitä, 

kuinka kyvykäs ja arvokas hän on. Itseluottamus tarkoittaa lapsen omaa 

arviota siitä, kuinka hän näkee oman osaamisensa. Itsetunto vaikuttaa 

kaikkeen, mitä lapsi tekee. Lapsen itsetunto on vahvasti riippuvainen 

konkreettisista asioista, kuten suorituksista ja saavutetuista taidoista. 

Ohjaajalla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa lapsen itsetuntoon ja 

itseluottamukseen sekä saada jokainen tuntemaan, että hän on hyväksytty 

ja arvokas omana itsenään. (Autio & Kaski 2005, 90, 92.) 

Onnistuneessa tuokiossa ohjaaja on saanut lapset motivoitua tekemiseen 

jo tunnin alussa. Lapsen aktiivisuus on herätettävä, organisoitava ja 

suunnattava aina uudestaan. Ohjaaja käynnistää ilmeillä, eleillä ja 

leikkivälineillä toimintaympäristön emotionaalisen lataamisen sekä 

vuorovaikutussuhteen. (Karvonen, Siren-Tiusanen ja Vuorinen 2003, 91.) 

On tärkeää, että ohjaaja tiedostaa, että tunnin alussa sama käynnistys-

projekti on aloitettava aina uudestaan. Lapsi ei välttämättä muista, mitä 

viime viikolla tehtiin, joten siksi motivoinnin tärkeyttä ei voi korostaa liikaa.  
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3.3 Liikuntavälineet ja ympäristöt 

Lasten liikkumiseen saa iloa, elämyksiä ja vaihtelua välineiden avulla. 

Välineitä käsitellessään lapsi oppii paljon esineen ominaisuuksista, 

ympäristöstä sekä itsestään liikkujana. Nuoremmilla lapsilla välineiden 

konkreettisuus on hyvänä apuna liikuntaleikeissä ja tukee näin ollen 

oppimista. Leikin idean ymmärtäminen ja keskittyminen helpottuvat 

välineiden käytön ansiosta. Välineiden käyttö edistää silmien ja 

käsien/jalkojen yhteistyöskentelyä sekä aistien yhteistoimintaa. Välineitä 

käytettäessä lähes kaikki aistit ovat toiminnassa: tunto-, kosketus-, kuulo-, 

näkö- ja kinesteettinen aisti. Lapsi oppii myös säätelemään 

voimankäyttöään sekä havainnoimaan tilaa ja arvioimaan suuntia. 

Välineiden käyttö tukee myös uusien käsitteiden oppimista ja 

sanavaraston lisääntymistä. (Karvonen, Siren-Tiusanen ja Vuorinen 2003, 

159-160.) 

Tilan hahmottamisen ja eri tasojen käytön lapsi oppii liikunnan avulla. Salin 

mittaaminen juoksemalla helpottaa lasta hahmottamaan tilan, ja sen kautta 

lapsi innostuu suuren tilan antamista mahdollisuuksista. Se pitäisikin 

lapselle aina sallia. (Autio 1995, 81.) Tilanhahmotuksella tarkoitetaan 

kykyä ymmärtää tilan koko sekä mahdollisten esineiden sijainti suhteessa 

omaan kehoon. Tilanhahmottaminen ja kehontuntemus liittyvät vahvasti 

toisiinsa. Tilanhahmotukseen vaikuttavat näkö- ja kuuloaisti, kinesteettiset 

(lihasjännitys, voima, koordinaatio ja tasapaino) aistit sekä taktilliset 

(kosketus, lämpö, kipu) aistit. (Autio & Kaski 2005, 61.) 

Monipuolisia välineitä ovat penkit, vanteet, köydet, hyppynarut, 

hernepussit, kuminauhat sekä erilaiset pallot. Myös leikkivarjo, keinupeitto, 

trampoliini, tunnelit, tötsät sekä puolapuut ovat erinomaisia ja lapselle 

mieluisia välineitä. 

Lapsi kokeilee innostuneesti materiaalien yhdistelemistä etsien uusia 

käyttömahdollisuuksia. Esimerkkinä on raskaampi köysi, jonka perään on 

solmittu ilmapallo. Köysi pitää ilmapallon maassa, mutta kevyt ilmapallo 

tekeekin köydenpäästä arvaamattoman. (Zimmer 2001, 41.) 
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3.4 Vuorovaikutus ja palautteen antaminen 

Ohjaustapahtuma on vuorovaikutusta ja monipuolista kommunikointia, 

jossa sekä lapset että ohjaaja osallistuvat vuorovaikutukseen. 

Vuorovaikutus on aina läsnä ohjaushetkessä. Lapsen kannalta 

vuorovaikutus on aina merkityksellistä: ei ole yhdentekevää, miten häneen 

suhtaudutaan. Koska lapset ajattelevat varsin minäkeskeisesti, lapsi voi 

esimerkiksi ajatella ohjaajan pahantuulisuuden johtuvan hänestä 

itsestään. Tämmöiset tapahtumat voivat vaikuttaa negatiivisesti lapsen 

vasta muotoutuvassa olevaan käsitykseen itsestään liikkujana. Yleisesti 

ottaen jokainen ihminen on vuorovaikuttajana erilainen. 

Vuorovaikuttamisen tapaan vaikuttavat vallitsevasta tilanteesta tehdyt 

tulkinnat, aiemmat kokemukset sekä persoonallisuuden erityispiirteet. 

(Autio & Kaski 2005, 77.) 

Lasten sosiaalisen käytöksen ohjaamisen tavoitteena on tilanteeseen 

epäsopivan käytöksen väheneminen sekä hyväksyttävän ja sallitun 

käytöksen lisääntyminen. Lapsen sosiaalistumista voidaan ohjata 

toivottuun suuntaan, kun käyttäytymistä vahvistetaan positiivisesti ja 

johdonmukaisesti. Ryhmää ohjatessa sen positiivinen vahvistaminen voi 

lisätä ryhmän keskinäistä yhteistyötä, kun taas epävarmuus tai kielteinen 

tunne saa yhteistyön heikkenemään. Ohjaajan pitäisi puuttua tarvittaessa 

kaikenlaisiin tilanteisiin ja ottaa vaikeatkin asiat puheeksi lasten kanssa. 

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opetteluun toimivia harjoituksia ovat pari- 

ja ryhmätyöt, pelit sekä sääntöleikit. Liikunnan avulla lapsi joutuu 

tilanteisiin, joissa toisen oppilaan auttaminen, huomioon ottaminen, 

sääntöihin sopeutuminen sekä johtajana ja johdettavana oleminen ovat 

merkityksellisiä asioita. (Autio & Kaski 2005, 78-79.) 

Vuorovaikutustaidoista tärkein on kuuntelemisen taito. Luottamus 

ohjaajaan vahvistuu, kun lapsella on sellainen olo, että hän tulee kuulluksi. 

Luottamus takaa turvallisen ilmapiirin ja avoimen vuorovaikutuksen 

rakentumisen. Hyvän kuuntelun perusedellytys on, että kuulija erottaa 

asiaviestin tunneviestistä. (Autio & Kaski 2005, 82.) 
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Palautteen antaminen sekä vastaanottaminen ovat molemminpuolisesti 

tärkeitä opetustilanteessa. Palautteesta pitää tulla ilmi, mikä meni hyvin ja 

missä olisi vielä kehitettävää, mutta ennen kaikkea palautteen tulee 

perustua todellisuuteen ja olla rehellistä. Palautteen saaminen tukee 

lapsen oppimista ja myös vahvistaa kyvykkyyden tunnetta lisäten samalla 

motivaatiota liikkua. Lapsen kehitystä palvelee parhaiten palaute, joka on 

kannustavaa ja tarvittaessa neuvovaa ja jossa ohjaaja auttaa lasta 

havainnoimaan itsessä tapahtuvia asioita. (Autio & Kaski 2005, 83.) 

Ohjaajan kannattaa välttää palautteenantotilanteessa miksi-kysymyksiä, 

koska ne voivat aiheuttaa helposti puolustautumisreaktion. Lapsi alkaa 

miettiä hyviä syitä, sen sijaan että hän miettisi, miten voisi tehdä ja miten 

hän oppii. Hyvään ohjaamiseen kuuluu myös kyky ottaa palautetta 

vastaan ja näin saada mahdollisuus kehittää itseään ohjaajana. Taitava 

ohjaaja osaa luoda ilmapiirin, jossa lapset uskaltavat kertoa, mitä he 

toivoisivat ohjaajan tekevän ja mitkä ohjaukseen liittyvät asiat eivät ole 

heidän mieleensä. (Autio & Kaski 2005, 83.)  

Mielestäni edellämainittu ajatus siitä, että lapset kertoisivat, mitä 

haluaisivat ohjaajan tekevän ja mitkä ohjaukselliset asiat eivät heitä 

miellytä, sopii enemmän urheiluseurojen harrastustoimintaan. 

Tavoitteellisessa musiikinopetuksessa tarvitaan auktoriteetin omaavaa 

opettajaa, koska jos opettaja ottaa liikaa lasten toiveita huomioon, voi 

opetuksen tavoitteellisuus kärsiä. Liiallinen lasten toiveiden toteuttaminen 

voi pitkällä aikavälillä mennä siihen pisteeseen, että lapset ohjaavat 

ohjaajaa. Tässä lienee opettajan ja ohjaajan ero. Taitavan opettajan on 

hyvä ottaa huomioon lasten toiveita, mutta silti opetustapahtuma on 

mielestäni aina opettajan johdolla tapahtuvaa. Ohjaaja, joka aina antaa 

lapsille periksi, ei tiukassa tilanteessa välttämättä kykene saamaan 

auktoriteettiasemaansa takaisin, koska on jo voinut menettää sen. 

Mielestäni siis näin lapsilähtöinen opettamistapa soveltuu hyvin vapaa-

ajan urheiluharrastuksiin, mutta ei musiikkileikkikouluun eikä varsinkaan 

koulumaailmaan. 
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3.5 Ryhmän merkitys 

Ryhmään kuuluminen on lapselle tärkeä asia, ja ohjaaja voikin edistää 

tunnetta luomalla turvallisen ilmapiirin. Tunne siitä, että minä osaan ja 

minuun luotetaan, kannustaa lasta toimimaan ja tekemään parhaan 

kykynsä mukaan. (Autio & Kaski 2005, 93, 96-97.) Ohjaajan kannattaa 

tietoisesti vahvistaa myös lapsia antamaan myönteistä palautetta 

toisilleen. 

Kun uusi ryhmä aloittaa, jäsenet kannattaa tutustuttaa heti aluksi 

ohjaajaan sekä toisiinsa kunnolla ja näin vahvistaa ryhmäytymistä. Piiri on 

aina turvallinen tapa aloittaa tutustuminen uusien ihmisten kanssa, ja siinä 

voidaan leikkiä tutustumis- tai nimileikkejä. Ryhmän jäsenten kanssa 

kannattaa tehdä yhteiset pelisäännöt ryhmän toiminnalle. Alussa ryhmä on 

erittäin riippuvainen ohjaajasta. Omalla toiminnallaan ja johtamistaidoillaan 

ohjaaja osoittaa, mikä on sallittua ja mikä ei. Kun ryhmä alkaa jo tulla 

tutuksi, lapset saattavat kokeilla ohjaajan rajoja. Rajojen kokeilu nähdään 

myös merkkinä siitä, että ohjaaja on onnistunut luomaan tarpeeksi 

turvallisen ilmapiirin. (Autio & Kaski 2005, 123-124.)  

Ryhmää kannattaa ohjata kohti omatoimisuutta ja itsenäisyyttä, tällöin 

vastuu itsestä kasvaa. Koska on kyse harrastuksesta, kaikenlaista 

epävarmuuden luomista pitäisi välttää, jolloin lasten motivaatio pysyy yllä. 

Lasten motivaatio vahvistuu, kun tunnilla viitataan jo seuraavaan kertaan. 

Ryhmä on turvallinen, kun arin ja asemaltaan heikoin jäsen uskaltaa 

arvioida avoimesti ryhmälle sen toimintaa. (Autio & Kaski 2005, 96.)  
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4 LIIKUNTA- JA MUSIIKKIKASVATUS 

4.1 Liikuntakasvatuksen keskeiset tekijät 

Lapsen kehitys on kokonaisvaltaista ja samaan aikaan yksilöllistä. Liikunta 

on lapselle luonnollisin tapa ilmaista itseään. Fyysinen kasvu sekä 

kognitiivinen, sosio-emotionaalinen ja motorinen kehitys ovat kiinteässä 

vuorovaikutuksessa keskenään. Lapsen synnynnäistä tarvetta oppia 

itsestään ja ympäristöstään voidaan tukea oikein ohjatulla lapsen 

kulloisenkin kehitysvaiheen huomioon ottavalla liikuntakasvatuksella. 

(Numminen 1996, 11-13.) Liikuntakasvatus tarkoittaa nimensäkin mukaan 

sitä, että lapsia pyritään kasvattamaan liikunnan avulla. 

Liikuntakasvatuksen tulee olla monipuolista, tavoitteellista ja lapsilähtöistä. 

Näiden avulla tuetaan lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosio-emotionaalista 

kehitystä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005,17.) Liikunta sisältää paljon 

esteettisiä, ilmaisullisia ja luovuutta edistäviä kokemuksia, ja se on myös 

osa taide- ja kulttuurikasvatusta (Laakso 2003, 29). 

Liikuntakasvatuksen tavoitteena on Aution mukaan opettaa taitoja ja 

tarjota liikunnallisia virikkeitä. Jokaiselle lapselle pyritään myös saamaan 

henkilökohtainen hyvä olo fyysisen liikunnan kautta. Tavoitteena on myös 

opettaa lapselle hyvän kunnon ja motoristen taitojen merkitys omalle 

terveydelleen ja kehitykselleen. Autio määrittää liikuntakasvatuksen 

tavoitteiden koostuvan hyvästä itsetunnosta, liikunnallisista taidoista ja 

kyvyistä, tiedollisesta ja sosiaalisesta kehityksestä sekä terveydellisistä 

tekijöistä. (Autio 1995, 25, 27.) 

Lapsille leikkiminen ja liikkuminen ovat ominaisia tapoja tehdä ja oppia. 

Liikunnalliseen kehitykseen vaikuttavat verenkierron, hermoston, aistien ja 

tuki- ja liikuntaelimistön kehittyminen. (Autio 1995, 26.) Zimmer 

muistuttaakin, että lapsi ottaa aistihavainnot vastaan koko kehollaan, 

ilmaisee liikkeen keinoin tunteensa ja reagoi ulkoisiin tapahtumiin 

esimerkiksi fyysisellä huonovointisuudella, tai päinvastaisesti riemulliset 
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liikuntakokemukset voivat johtaa fyysiseen irtonaisuuteen ja rentouteen 

(Zimmer 2001, 21). 

Zimmerin mukaan sekä pedagogiselta että lääketieteelliseltä kannalta 

juokseminen, telmiminen ja uupumukseen saakka riehuminen ovat 

hyvinkin tärkeitä lapsen fyysiselle ja psyykkiselle kehitykselle. Ne tukevat 

kasvuärsykkeitä, piristävät sydämen toimintaa ja verenkiertoa, vahvistavat 

lihaksistoa ja parantavat koordinaatiokykyä. (Zimmer 2001, 44.) Lapsen 

havaintomotorisen oppimisen tukeen olisi syytä kiinnittää erityistä 

huomiota, koska lapsi oppii enimmäkseen aistitoimintojen ja motoristen 

toimintojen välityksellä (Numminen 1996, 12). 

Liikuntakasvatuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on fyysisen kunnon 

kehittäminen. Numminen toteaa fyysisen kunnon tarkoittavan kykyä 

suoriutua jokapäiväisistä tehtävistä uupumatta ja sitä, että on energiaa 

viettää vapaa-aikansa mielekkäästi. Nummisen mukaan terveyden 

ylläpitämisen keskeiset tekijät ovat lihasvoima ja kestävyys, nivelten 

liikkuvuus, hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyys sekä antropometria 

eli kehon koostumus. Suorituksen rakennetekijöitä ovat tasapaino, 

koordinaatio, ketteryys ja liikenopeus. (Numminen 1996, 11-12.) 

4.2 Musiikkikasvatuksen periaatteita musiikkileikkikoulussa 

Musiikkikasvatuksella tarkoitetaan musiikin avulla tapahtuvaa 

tavoitteellista tiedollista ja taidollista kasvattamista sekä lapsen 

musiikillisten kykyjen kehittämistä. Musiikkikasvattaja käyttää työssään 

pääasiassa musiikkia ja sen eri elementtejä, mutta usein hän ottaa 

aineksia myös muilta taidekasvatuksen alueilta, liikuntakasvatuksesta 

sekä tiedollisilta alueilta. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 

1998, 206.) 

Musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, 

valmiuksia ja taitoja. Tärkeänä tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen 

musiikkia kohtaan. Opetus etenee lapsen yksilöllisen kehitysvaiheen ja 

lapsiryhmän edellytysten mukaisesti. Musiikkikasvatuksessa tuetaan 
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lapsen kognitiivista, emotionaalista, sosiaalista ja motorista kehitystä. 

Hongisto-Åberg ym. mukaan musiikkikasvatuksen tavoitteita on yksilön 

kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen ja sosiaalisen 

kasvun edistäminen sekä suomalaisen kansanperinteen elvyttäminen ja 

säilyttäminen (Hongisto-Åberg ym. 1998, 176). 

Musiikkileikkikoulun työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, 

musiikkiliikunta, kuuntelu ja loruttelu. Useimmiten uusi opetettava asia 

pyritään lähtökohtaisesti opettamaan liikkeen avulla, jolloin kokemus on 

mahdollisimman kokonaisvaltainen. Musiikkiliikunnan avulla saavutetaan 

niin musiikillisia kuin liikunnallisia tavoitteita sekä myös yleisiä 

kasvatustavoitteita. Rytmi muodostaa kaikkien taidollisten suoritusten 

selkärangan.  

4.3 Musiikki- ja liikuntakasvatuksen yhteiset elementit? 

Musiikilla ja liikunnalla on useita yhtymäkohtia, joilla tuetaan molempien 

tavoitteita - yksi tällainen on rytmi. Musiikki on kuin väline, joka toimii sekä 

liikkeen että rytmin muodon jäsentäjänä. Musiikin avulla myös tuetaan 

oikeaa liikesuoritusta. (Autio 1995, 244-245.) Rytmi tulisi huomioida jo alle 

kouluikäisten liikunnassa, koska se on mukana jokaisessa liikkeessä. 

Rytmitajua kehitetään laulujen, liikkeiden ja lorujen avulla. Rytmikyvyllä on 

suuri merkitys liikkeiden ajoittamiseen. Rytmitaju säätelee lihastoiminnan 

oikea-aikaisuutta, nopeuden muutosta ja kestoa. (Autio, 2007, 49.) 

Liikunnan yhteydessä oikein valittu musiikki voi olla inspiroivaa ja 

vapauttavaa. Huonosti valittu musiikki voi pahimmassa tapauksessa 

kahlita ja turruttaa liikunnan ilon. Luova liikunta edellyttää oman kehon 

tuntemista ja hallintaa. Lapselle on annettava mahdollisuus vapautua 

liikkumaan sekä hahmottaa ja kokeilla asioita omalla kehollaan. 

Musiikkiliikunnan etenemismuodot ovat liikkeestä musiikkiin ja musiikista 

liikkeeseen. Musiikki tukee liikunnallista suoritusta, kun edetään liikkeestä 

musiikkiin. Musiikista liikkeeseen etenevässä tavassa liikunta tukee 

musiikillisten käsitteiden oppimista. (Autio 1995, 244-245.) 
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Rytmi kiinnostaa lapsia, ja se onkin liikkeelle paneva voima. Aution 

mukaan opetuksessa tulisi käyttää lapselle tuttuja mielikuvia, joilla on 

selkeästi havaittava rytminsä, esimerkiksi hevosen laukka ja kellon tikitys. 

Kaikki musiikki on liikettä, ja rytmiin liittyy aina motorinen elämys. Rytmi on 

musiikin ja liikkeen kivijalka, eli sen voisi sanoa olevan kaiken perusta. 

Liikkuessa rytmi on se elementti, joka saa meidät kokemaan mielihyvää ja 

tuntemaan itsemme vapautuneiksi. Rytmi kumpuaa sisäisen järjestyksen 

tarpeesta ja se on luonnostaan tapahtuvaa. Kaikki kehontoimintomme ovat 

rytmisiä, esimerkiksi sydämenlyönti, verenkierto ja hengitys. Askeleemme 

ja puheemme kulkevat myös rytmissä, samoin lasten leikit: lorut, 

lallatukset, narulla hyppääminen, ruutujen hyppääminen jne. (Autio 1995, 

251-252.) 

Autio muistuttaakin, että voimme kommunikoida omalla kehollamme 

liikkeen kautta, aivan kuten kommunikoimme äänellämme tai kynällämme. 

Kommunikaatiomuotona tanssi voi olla erityisen tärkeä niille lapsille, joilla 

on kirjoittamis-, lukemis- ja kontaktinsaantivaikeuksia. Tämmöisille lapsille 

tanssiminen voi olla helpotus, sillä usein he tiedostavat vaikeutensa, mutta 

omaa liikkumistaan he eivät näe, vaan ainoastaan tuntevat sen. (Autio 

1995, 269.) 

Toistaminen on kaiken oppimisen perusta sekä musiikissa että 

liikunnassakin. Toistaminen on pienimpien lasten merkittävin oppimisen 

tapa. Usein siihen liittyy muiden jäljittelyä ja mallioppimista. Pieniä lapsia 

kiinnostaa oman kehonsa ja ympäristönsä hallinta ja kontrolli. Juuri 

hallinnan tunne saavutetaan toistojen avulla. On erityisen tärkeää, että 

lapsi saa harjoittaa monipuolisesti ikätasolleen tyypillisiä toimintoja. 

(Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 79-81.) 
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5 KÄYTÄNNÖLLISIÄ SOVELLUKSIA 

5.1 Ideaali tila ja välineet 

Koululiikunnassa on erinomaisia välineitä, joita voisi käyttää hyvin myös 

musiikkileikkikoulussa. Mielestäni ehdottomasti paras väline on puolapuut. 

Niitä kannattaisi teetättää muskariluokkaan yhden seinän verran, jolloin 

jokaiselle lapselle jäisi oma ura, jos ollaan paikallaan. Näin liikkuminen 

puolapuita pitkin onnistuisi ja tarjoaisi haastetta lapsille. Nykyajan lapsilla 

on heikot käsivoimat, ja voimme vaikuttaa niihin vain muokkaamalla 

harjoituksia entistä fyysisemmiksi. Puolapuilla voi toteuttaa helposti 

kaikenlaisia harjoituksia pariharjoituksista luoviin harjoituksiin, vain 

mielikuvitus on rajana. Jos puolapuissa liikutaan sivusuunnassa, 

kannattaa liikesuunnan olla aina vasemmalta oikealle, koska se tukee 

lukemis-, kirjoittamis- ja nuotinlukusuuntaa. Puolapuihin voi myös kiinnittää 

penkin, jolloin muskaritilassa on käytössä liukumäki. 

Opettaja voi rakentaa liikunta- ja seikkailuratoja erilaisia välineitä 

hyödyntäen. Radoilla voidaan käyttää vaihtelevasti patjoja, penkkejä, 

trampoliineja, köysiä, rekkejä, puomeja, renkaita ja puolapuita. Tunneli 

syntyy, kun pöydän päälle asetetaan kangas. Autio ja Kaski kertovat 

mielikuvaradoista, jolloin opettaja käyttää lauluja, loruja tai tarinoita 

luodakseen lapsille mielikuvan halutusta toiminnosta (Autio & Kaski 2005, 

130). Musiikin avulla luodaan haluttu tunnelma liikunta- ja seikkailuratoihin. 

Kehittävin väline on ehdottomasti pallo. Palloja käytetään mielestäni aivan 

liian vähän, varmaan siitä syystä, että niiden pelätään aiheuttavan melua 

ja vaaratilanteita. Mielestäni pallo on väline, joka toimii tilassa kuin tilassa, 

eri tavoin sovellettuna. Karvonen, Siren-Tiusanen ja Vuorinen 

muistuttavatkin, että lapsen tulee saada käsitellä monenlaisia palloja, 

esimerkiksi superlonpalloja, nystyräpalloja, kengurupalloja, tennispalloja, 

rantapalloja, ilmapalloja ja erikokoisia leikkipalloja (Karvonen, Siren-

Tiusanen ja Vuorinen 2003, 161). Palloa voidaan vierittää, heittää, ottaa 

kiinni sekä kantaa musiikin tahtiin. 
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Hernepussi on samantyyppinen väline kuin pallo. Hernepussien avulla 

harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, sekä sitä voi kuljettaa eri kehonosilla. 

Hernepusseista voidaan tehdä lattialle reitti astuen pussilta toiselle. 

Hernepussin kanssa voi kulkea jonkin reitin pussi pään päällä, esimerkiksi 

penkkiä pitkin tai astumalla esteiden yli. (Karvonen, Siren-Tiusanen ja 

Vuorinen 2003, 170-171.) 

Hippaleikit ovat turvallisia tarpeeksi suuressa tilassa. Hippaleikkejä voi 

aina soveltaa ryhmäkohtaisesti vaikeuttaen pikkuhiljaa, sekä niihin voi 

lisätä musiikillisia elementtejä. Jo nelivuotias nauttii hippaleikeistä, kunhan 

pelastumissääntö ei ole liian monimutkainen (Autio 2007, 90). Myös 

nopeatempoisia ja vauhdikkaita hippaleikkejä tulisi ehdottomasti käyttää, 

jolloin lapset saisivat juosta täyttä vauhtia. Mukavia hippaleikkejä ovat 

esimerkiksi hännänryöstö, haarahippa ja varvashippa. Myös erilaisia 

viestejä kannattaa harjoitella isompien lasten kanssa joko ryhmä- tai 

pariharjoituksena.  

Hyppynaru on monipuolinen ja kehittävä väline kaikkien kehon osien 

harjoittamiseen. Se kehittää liikkeiden ajoitusta, rytmiä ja koordinaatiota 

samalla kun taidot kehittyvät laaja-alaisesti. Hyppynarua käytetään 

erityisen paljon kestävyys- ja taitoharjoittelun tukena. Harjoittelu aloitetaan 

opettelemalla tasahyppy narun yli. Seuraavaksi edetään hyppyihin pitkällä 

narulla, ja vasta sitten tulevat yksilöharjoitteet omalla narulla. Autio 

muistuttaakin, että jo kaksivuotias lapsi innostuu hyppynaruharjoituksista. 

Yksinkertaisten yhteenlaskutehtävien ja lukusanojen oppiminen tapahtuu 

lähes huomaamatta hyppynaruleikkien avulla. (Autio 2007, 121.)  

Hyviä ja monipuolisia liikuntavälineitä ovat myös kuminauhat ja oranssit 

muovikartiot, joiden ympäri voi pujotella. Niiden alle voi piilottaa soittimia, 

josta liikuntahetken jälkeen onkin sulava siirtyminen soittohetkeen. 

Perheryhmissä mukava liikuntaväline on keinupeitto, jossa vanhemmat 

heiluttavat tukevaa peittoa ja lapsi on keskellä makaamassa, kuin 

keinussa. 
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Vanne on mukava ja monipuolinen väline, jonka läpi voi pujotella ja niiden 

yli voi pomppia lattialla, niitä voi pyörittää eri tasoissa (polvissa, lanteilla, 

sekä käsillä) sekä jo taitavampien lapsien kanssa voi harjoitella kädessä 

pyörittämistä, heittoa ja ilmasta kiinniottoa. Vannetta voi myös pyörittää 

kuten hyppynarua eli hypätä vanteen läpi. 

Ohjaamista voi hankaloittaa se, että lasten pitää olla selvillä, mitä minkäkin 

liikkeen jälkeen tapahtuu. Esimerkiksi kun lapsi on tehnyt kuperkeikan, 

häneen täytyy tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Muuten on vaarana, että 

hän jää ihmettelemään tukkeeksi muiden eteen. Musiikin avulla voimme 

helposti tukea myös liikkeestä toiseen siirtymistä. Myöskään kuperkeikkoja 

ei tarvitse toteuttaa yhdellä matolla, vaan esimerkiksi ympyrän muotoon 

asetetulla neljällä matolla. Näin lasten ei tarvitse odottaa omaa vuoroaan, 

vaan liike etenee koko ajan. A, B ja C -muotorakenneharjoitukset tukevat 

hyvin vaihtelevaa kuntopiiri-tyyppistä liikuntaa. Musiikin täytyy olla huolella 

valittu, jotta lapset kuulevat varmasti sen, kun osat vaihtuvat.  

5.2 Mitä tehdä, jos käytössä on pieni tila ja yksinkertaiset välineet? 

Erinomaisia esimerkkejä yksinkertaisista välineistä ovat leikkivarjot, 

kankaat ja esimerkiksi hallanharso. Niiden avulla tapahtuva liike tapahtuu 

piirimuodostelmassa, jolloin pienempikin tila on sopiva. Leikkivarjon käyttö 

kehittää puristusotetta ja kehittää sormien, käsien ja ranteiden lihaksistoa.  

Lisäksi se kehittää isojen lihasryhmien lihaksistoa ja nivelten liikkuvuutta 

erityisesti rinta- ja hartiaseudulla sekä käsissä. Leikkivarjon käyttö lisää 

myös kestävyyttä sekä kehittää rytmi- ja koordinaatiokykyä. Yhteisen 

välineen käyttö innostaa koko ryhmän yhteistyöhön, ja tämän kaltaisia 

harjoituksia kannattaisikin suosia mahdollisimman paljon. 

Yleensä jokaisesta muskaritilasta löytyvät ainakin huivit, mutta 

ehdottomasti kannattaa panostaa muihinkin välineisiin. Pienelläkin vaivalla 

voi hankkia lisää välineitä, esimerkiksi askarteluun tarkoitetusta 

silkkinauhasta voi leikata n. 30-40 cm nauhoja. Keltaiset nauhat voivat 

toimia auringon säteinä, ja niiden ympärille saa monenlaisia lauluja ja 
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leikkejä. Lumipalloja voi tehdä helposti tupsukoneen ja valkoisen langan 

avulla. Olennaisinta on mielestäni välineiden vaihtelevuus. Lapsi innostuu 

aina uusista välineistä, oli väline mikä hyvänsä. Lapsen mielikuvitus on 

aina niin tuottoisa, että hän innostuu luontaisesti kaikista uusista 

välineistä. Kun esimerkiksi lapselle annetaan kertakäyttölautanen ja sen 

kerrotaan olevan traktorin ratti, lapset ovat välittömästi mukana leikissä. 

Välineiden monipuolinen käyttö ei aina edellytä laadukkaimpien välineiden 

ostamista, vaan ainostaan mielikuvituksen ja kekseliäisyyden 

mahdollisuuksia. Liikuntavälineitä voi myös askarrella yhdessä lasten 

kanssa ja keksiä niille erilaisia käyttötarkoituksia. 

Esimerkkejä kokonaisvaltaisten liikkeiden käytöstä ovat esimerkiksi 

karhukävely, kenguruhypyt, rapukäynti tai alligaattorin ryömintä. Ne ovat 

fyysisesti hyvinkin rasittavia liikkeitä, joihin koko keho osallistuu. 

Lattiatasossa tehtävät harjoitukset ovat erityisen kehittäviä. Myös sillan 

teko vaatii erityisen hyvää kehonhallintaa, ja siitä vaikeutettu versio 

taitavimmille lapsille on kaatosilta, jolloin siltaliike tehdään suoraan 

seisoma-asennosta ja ylösnousu tapahtuu ilman lattiavaihetta.  

Parin kanssa toteutettavia fyysisiä harjoitteita on puolestaan esimerkiksi 

kottikärrykävely. Parityöskentelyä kannattaa suosia mahdollisimman 

paljon. Lapsista on mukavaa keksiä luovia liikkumistapoja yhdessä parin 

kanssa. Liikkeistä tulee usein hyvinkin fyysisiä, kun lapset itse saavat 

käyttää luovuuttaan. Lapsille voi esimerkiksi neuvoa harjoituksen niin, että 

jokainen pari keksii vanhan ajan koneen ja esittelee liikkuvan koneen koko 

ryhmälle. Lopuksi koneelle keksitään vielä nimi. 

Jos välineitä ei ole, temppuradan voi toteuttaa niin, että lapset voivat itse 

toimia rataelementteinä olemalla aitoja, joiden yli hypätään, tai siltoja, 

joiden alta ryömitään. (Autio & Kaski 2005, 129-130.) Temppuradan voi 

toteuttaa myös niillä välineillä, joita löytyy. Esimerkiksi mukavan ja 

vaihtelevan temppuradan voi kehittää vain parilla välineellä, kunhan osaa 

soveltaa niitä useilla eri tavoilla, jotta tekeminen on mahdollisimman 

vaihtelevaa.  
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5.3 Harjoituksia 

Harjoitus puolapuilla: Puolapuissa on helppo opettaa käsitepari korkea-

matala. Esimerkiksi opettaja soittaa soittimella äänen ja lapsen on 

asetuttava siihen kohtaan puolapuille, missä hän arvelisi äänenkorkeuden 

olevan. Voi käyttää mitä tahansa musiikkia, josta selvästi erottuu se, että 

liikutaan välillä korkealla ja välillä matalalla äänialueella. 

Harjoitus vaihtelevasta liikunnasta, jonka tarkoituksena on AB- tai 

ABC- osien erottaminen toisistaan musiikin sekä liikkeen keinoin:  

A-osa: kävelyä koiramaisesti kontaten (luova liikkumistapa) 

B-osa: kuperkeikkoja piirimuodostelmassa  

C-osa: puolapuilla kiipeämistä musiikin tempossa 

Harjoitus temppuradasta: Temppurataa voi toteuttaa omaan tahtiin 

yksilöllisesti edeten. Vastaavasti temppuradassa voi olla yksin sekä 

yhdessä tehtäviä harjoitteita, joissa voi harjoitella soolo-tutti –käsiteparia. 

Eli jokainen etenee A-osan omassa tahdissaan temppuradalla ja B-osassa 

(tai muuten lopussa olevassa selkeästi poikkeavassa kohdassa) siirrytään 

temppuradan keskelle yhdessä tanssimaan. Idea olisi, että lapsi kuuntelisi 

musiikkia niin tarkasti, jotta erottaisi muotorakenteet itsenäisesti. Jo 

kokeneempien lasten kanssa voi liittää harjoitukseen suunnan vaihdokset, 

esimerkiksi triangelin soitosta.  Jos opettaja säestää itse, hän voi vaihdella 

tempoa, jolloin lasten pitäisi pyrkiä etenemään radalla perussykkeessä. 

Nopeatempoinen ja riehaannuttava harjoitus: Valitaan hulvaton 

musiikki taustalle. Ohjaajalla on pieniä palloja korissa. Pallot kaatuvat ja 

lapset juoksevat keräämään niitä aina uudestaan koriin. Leikki toimii hyvin 

isompien lasten kanssa. Tämän kaltaiset riehumisleikit vaativat hyvää 

ryhmänhallintaa, jotta leikin jälkeen tilanne saadaan palautettua 

normaaliksi. 
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Pallonheittoharjoitus: Kukolla on kultajyvä, ja hän määrää 

liikkumistavan. Kun kukko heittää kultajyvän seuraavalle lapselle, hän 

näyttää taas mallia, kuinka liikutaan. Mitä enemmän leikkiä on tehty, 

voidaan hakea nopeutta vaihtoihin (lapset usein miettivät hirveän kauan 

liikkumistavan valintaansa), tai tehdä sääntö, että jokaisen on aina 

keksittävä uusi liike. Pallon putoamisesta voi seurata myös toisen pallon 

tuleminen mukaan, jolloin kehitettävä asia on tarkkuusheitto. Aina on 

kuitenkin muistettava, että vain yksi uusi opetettava asia kerrallaan! 

Rytmiikkaa ja lumisotaa –harjoitus: A-osa taputetaan lumipalloja (tam, 

tam, ti-ti, tam -rytmissä), ja B-osassa aletaan lumisotaa. Harjoitus toimii 

hyvin isompien lasten kanssa. 

Tarkkuusheittoa kehittävä harjoitus: Huoneen keskelle laitetaan iso 

pallo, lapset yrittävät saada pienemmillä palloilla ison pallon liikkumaan. 

Harjoitukseen voi liittää musiikin niin, että heittää saa aina silloin kun 

opettaja soittaa, vuorotellaan keskenään musiikkia + heittoliikettä sekä 

hiljaisuutta. Silloin kun opettaja lopettaa soiton, niin pallo nukkuu ja silloin 

sitä ei saa häiritä. 

Perussykettä tukeva harjoitus: Istutaan isojen jumppapallojen päälle ja 

pompitaan istualtaan lorun tai laulun tahdissa. Hyvä laulu olisi esimerkiksi 

”Ilo meillä irti on on on, pallo kun pomppii pom pom pom”. Isompien lasten 

kanssa voi lisäksi tehdä rytmiostinatioja esimerkiksi taputtaen kohtiin ”on 

on on” ja ”pom pom pom”. 

Tauon opetus hernepussien avulla: Asetetaan hernepussit lattialle 

hajalleen. Tanssitaan tai juostaan vapaasti pussien ympärillä musiikin 

tahtiin. Kun musiikki pysähtyy, kosketetaan pussia tai peitetään se tietyllä 

kehonosalla. Tämä on erinomainen leikki tauon opettamiseen kaiken 

ikäisille! 

Harjoitus hernepusseilla: Haetaan hernepusseja puolapuilta yksi 

kerrallaan. Jokaisella lapsella on vanteesta tehty oma pesä. Kun leikkiä on 

tehty enemmän, niin opettaja voi jakaa lapset ryhmiin esimerkiksi elänten 
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mukaan. Se eläin, josta samalla lauletaan, voi juosta hakemaan 

hernepusseja omaan pesään. Tällöin lapset voivat liikkua puolapuille 

kyseisen eläimen tavoin, esimerkiksi sammakot liikkuvat pomppimalla. 

Hippaleikki soitinten avulla: Liikkumistapa vaihtuu soittimen äänestä 

sekä hipalla että kiinniotettavilla. Hippaleikkejä voi vaikeuttaa aina 

asteittain ja ottaa usemman soittimen käyttöön, niin että esimerkiksi 

rummun äänestä liikutaan kuin karhut, quiron äänestä kuin sammakot ja 

triangelin soidessa jähmetytään paikoilleen, jolloin opettaja käy 

vaihtamassa hipan. Leikki jatkuu taas, kun rumpu tai quiro alkaa soida. 

Rullalautaviesti pareittain: Viestiharjoituksia voi toteuttaa niin, että 

jokaisella parilla on yksi rullalauta. Esimerkiksi viestin voi ohjeistaa niin, 

että toinen parista istuu kulmaistunnassa ja toinen parista vetää jaloista tai 

toinen parista on päinmakuulla laudan päällä ja toinen parista työntää 

jaloista. (Autio 2007, 105.) 

Säkkiviesti joukkueittain: Yksi hauskimmista viesteistä on säkkiviesti, 

jolloin joukkueen ensimmäinen asettuu säkkiin, kiertää merkin ja tuo 

viestin seuraavalle. Juuttisäkki toimii parhaiten ja on myös kestävin 

materiaali tähän leikkiin. (Autio 2007, 105.) 

Leikkivarjon päällä myrkkykäärmeitä: Jakaudutaan kahteen 

joukkueeseen leikkivarjon äärelle. Asetetaan 6-10 hyppynarua eli 

myrkkykäärmettä varjon päälle. Varjoa ravistelemalla yritetään saada 

käärmeet osumaan vastapuolen leikkijöihin ja yritetään itse välttää 

käärmeen puremaa. (Autio 2007, 118-119.) 

Liikuntaa hyppynarujen kanssa: Hyppynaruista voi tehdä eri muotoisia 

pesiä ympäri luokan lattiaa, esimerkiksi ympyröitä, neliöitä ja kolmioita. 

Jokaiselle symbolille sovitaan oma liikuntaliike, esimerkiksi ympyrässä 

pyöritään, neliössä tehdään x-hyppyjä ja kolmiossa tehdään jännehyppyjä 

ylhäältä alas. Musiikki soi, jolloin lapset saavat tanssia vapaasti tilassa ja 

kun musiikki pysähtyy, niin lapset liikkuvat valitsemansa symbolin luokse 

ja alkavat liikkua ennalta sovitun liikkeen mukaan siihen asti, kunnes 
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musiikki jatkuu. Idea on siinä, että lapset saavat itse asettaa hyppynarun 

haluamaansa muotoon ja keksiä siihen liittyvän liikkeen itse. 

Kehonhallintaharjoitus käärmeenkesyttäjänä: Pariharjoitus, jossa 

toinen parista seisoo polviseisonnassa ja huojuu kuten käärmeet 

tavoitellen lattiaa. Toinen parista toimii käärmeenkesyttäjänä ja painaa 

pohkeita pysymään lattiassa kiinni. Taustamusiikkina voi käyttää itämaista 

musiikkia. 
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6 POHDINTA 

Mielestäni muskariopettajat voisivat pienellä vaivalla saavuttaa tilanteen, 

missä musiikkikasvatuksen tavoitteiden lisäksi myös liikuntakasvatuksen 

tavoitteet toteutuisivat ja samalla lasten fyysinen kunto kehittyisi. Se vaatisi 

opettajilta tietoa näistä mahdollisuuksista ja että itsekin suhtautuisi 

musiikkiliikuntaan paljon fyysisemmällä otteella. Tässä työssä olen esitellyt 

ideoita, miten musiikki- ja liikuntakasvatusta voisi tuoda lähemmäs 

toisiaan. 

Tilanne on mielestäni aina vain huolestuttavampi, koska lapset ovat 

huonommassa kunnossa nykyään ja esimerkiksi liikuntamuskariin tullessa 

lapsi voi saada viikon ainoan liikunnallisen hetken. Kun 

musiikkileikkikoulussa joka tapauksessa liikutaan tavalla tai toisella, niin 

miksi sitä ei tehtäisi niin, että sillä olisi myös terveyttä edistäviä 

vaikutuksia. Uusi musiikillinen asia pyritään pääasiassa opettamaan 

liikunnan avulla, ja jos joidenkin lasten energia menee vain siihen, että 

yrittää selviytyä fyysisesti olemaan leikissä mukana, niin musiikillinenkaan 

tavoite ei varmasti toteudu. Jos liikunnat tarjoavat fyysistä haastetta 

kaikille lapsille, myös keskittyminen paranee ja häiriökäyttäytyminen 

vähenee. Turhautumiskäytöstä ei synny liikunnan aikana, kun jokainen 

lapsi rasittuu fyysisesti. Usein taitavat lapset turhautuvat liian helposta 

tekemisestä, jos harjoitus ei tarjoa tarpeeksi fyysisiä haasteita. 

Toteutettiinpa liikuntaharjoitteet välineillä tai ilman ja millaisessa tilassa 

vain, olennaisinta on, että jokainen tuokio sisältäisi lapsen fyysistä kuntoa 

kehittävän osion. Jokainen tunti voisi sisältää fyysistä kuntoa kehittävän 

liikuntaosion sekä muita liikunnallisia osioita, jotka tukevat esimerkiksi 

musiikillisten käsitteiden oppimista. Pelkästään motoristen taitojen 

oppiminen vaatii tietyn fyysisen kuntotason. (Autio 2007, 32.) Jos 

unohdamme liikunnan terveyttä edistävät vaikutukset ja keskitymme 

pelkästään motoristen taitojen oppimiseen, on musiikillisten tavoitteidenkin 

oppiminen paljon vaikempaa. Oppiminen ryhmän sisällä ei ole välttämättä 

tasaista, vaan motorisissa taidoissa kehittyvät parhaiten ne lapset, joilla 
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fyysinen kuntotaso on jo valmiiksi hyvä. Myös ohjaamisen haasteet 

lisääntyvät, jos ryhmässä on paljon eri kunto- ja taitotasolla olevia lapsia. 

Mitä hyötyä liikuntakasvatuksesta sitten olisi musiikkileikkikoulussa? 

Perusharjoitteilla, jotka kehittävät fyysistä kuntoa, voimme ensinnäkin 

tasoittaa ryhmän sisäisiä eroja. Näin takaamme, että jokainen lapsi pystyy 

kehittämään motorisia taitojaan omaan taitotasoonsa nähden. Toiseksi 

musiikillisten tavoitteiden opettaminen on helpompaa, kun lapset ovat 

fyysisesti hyvässä kunnossa ja näin energia saadaan suunnattua oikeisiin 

asioihin. 

Mielestäni musiikkileikkikoulun liikuntahetket palvelevat enemmän tyttöjen 

kuin poikien liikunnallisia tarpeita. Vaikka poikia huomioitaisiinkiin 

teemojen ja aihepiirien valinnassa, tekemisen laatu on silti mielestäni 

enemmän tyttömäistä. Jari Sinkkosen mukaan Suomen henkisessä 

ilmastossa pojilla on vähemmän hyväksyttyjä tapoja olla poika kuin tytöllä 

olla tyttö (Sinkkonen 1990, 15). Pieni poika ei saa vapaasti olla poika, jos 

hän ei saa luonnollisella tavalla purkaa itseään esimerkiksi liikunnan 

avulla. Välttämättä kaikki pojat eivät koe piirileikkejä ja huivien kanssa 

tanssimista omaksi jutukseen, mutta kun liikuntoja muokataan niin, että ne 

sisältävät vauhtia, niin liikunnat palvelevat helpommin kaikkia lapsia. Pojat 

(ja miksei tytötkin) nauttivat vauhdin hurmasta, ja kaikki liikunnat, joissa voi 

koetella oman maksimivauhdin rajoja, kiinnostavat taatusti. Siksi 

muskariluokan olisi hyvä olla niin iso, että siellä voi juosta niin kovaa kuin 

vain pääsee. 

Liikunnan käyttö on helpottunut huomattavasti hyvälaatuisten cd-levyjen 

myötä, jolloin ohjaajan on helpompi näyttää mallia samanaikaisesti kun 

liikutaan. Jos näyttää mallia ja ohjeistaa liikunnat siten, miten itsellä 

saattaisi tulla hiki (ja myös muita toivottuja terveysvaikutuksia), niin 

pienilläkin muutoksilla voi saada jotain suurta aikaan. Ensi kerralla, kun 

näytät malliksi hypyn, koetapa hypätä oikeasti niin korkealle kuin pääset. 

Silloin lapsetkin tekevät liikkeet oikeassa laajuudessaan. Kaikista tärkeintä 

on kuitenkin, että musiikin sekä liikunnan riemu välittyy jokaiselle oppijalle! 
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