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1 Johdanto 

”Jokainen lapsi on oma erilainen yksilö, joka kehittyy omaa tahtiaan. Jokaisen lapsen tu-

lee voida osallistua liikuntaan omin edellytyksin, tarpein ja ehdoin. Lasta pitää kohdella 

ainutlaatuisena yksilönä, jolla on omat lähtökohdat ja mahdollisuudet kehittyä.” (Miettinen 

1999, 77.) 

 

Leikki on lapsen tapa olla olemassa ja ilmaista itseään. Se on lapselle aktiivista ja omaeh-

toista toimintaa, joka tuottaa iloa ja mielihyvää. Leikkiminen on lapsen tapa tutustua mui-

hin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Leikissä lapsi toistaa päivän tapahtumia ja har-

jaannuttaa ajattelua, kieltä ja muistiaan. Aikuinen ohjaa lapsen leikin maailmaan. Leikin 

kuuluu edetä lapsen ehdoilla. Aikuinen on leikissä mukana auttajana, ohjaajana ja roh-

kaisijana, sekä auttaa lasta toteuttamaan leikki-ideoitaan ja rohkaisee olemaan luova. 

Leikkiin heittäytyminen on antoisaa myös aikuiselle. Leikin kautta aikuinen pääsee näke-

mään lapsen sisimpään. ”Lapsen leikissä yhdistyvät toiveet ja todellisuus. Siihen sisältyy 

elämän koko kirjo kaikkine iloineen ja suruineen.” (Lopperi 2004, 10,13). 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee lasten liikunnallista kehitystä ja leikin merkitystä lapsen ke-

hitykseen. Opinnäytetyössä käsitellään myös perheliikuntaa ja, sitä minkälainen vaikutus 

aikuisella on lapsen liikkumiseen ja leikkimiseen. Työssä huomioidaan myös nykyajan 

muutos lasten liikunnassa. Tarkoituksena on lisätä tietoutta lasten liikunnallisesta kehityk-

sestä. Työssä huomioidaan myös lastenliikunnanohjaajan rooli, kuinka ohjaaja voi omalla 

toiminnallaan vaikuttaa lasten liikkumiseen.  

 

 Opinnäytetyö on suunnattu Asikkalan Raikkaalle. Tarkoituksena on tuottaa koulutusmate-

riaali seuran uusille lastenliikunnanohjaajille. Opinnäytetyö sisältää leikkioppaan, mihin on 

koottu leikkejä ja neuvoja seuran uusille liikunnanohjaajille. Opinnäytetyön lasten liikunnal-

lisen kehityksen tutkiminen on rajattu 0-7- vuotiaisiin seuran tarpeiden mukaan. Opinnäy-

tetyö ja leikkiopas on tehty tukemaan seuran lasten- ja nuortenliikunnan kehitystä. Työn 

tavoitteena on olla mahdollisimman kattava ja inspiroiva, mikä tukisi seuran ohjattua las-

ten liikuntaa. 
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2 Leikkiminen 

Leikkiteoreetikko Johan Huizingan mielestä kaikessa inhimillisessä ja osin eläimellisessä 

toiminnassa on mukana leikin elementit. Huizinga löytää leikkiä oikeudesta, sodasta, tie-

dosta, runoudesta, filosofiasta ja taiteesta, mutta nykyaikaista urheilua hän ei kelpuuta 

leikin maailmaan. Huizinga määrittelee leikin vapaaksi toiminnaksi, tarkoituksettomaksi. 

Leikille on oma aikansa ja paikkansa ja se on jatkuvaa ja uusiutuvaa. Leikkiin kuuluu 

oleellisesti jännitys ja järjestys. (Tiihonen 1990, 1996.) 

 

Leikin maailman tavoittaa parhaiten harrastuksista, joissa ei ole tarpeettomia hierarkioita. 

Hierarkioita, mitkä määrittelevät mikä asia on hyvää ja mikä huonoa leikkimisessä. Suo-

messa on satoja eri liikunta- ja urheilulajeja, joista ihmiset voivat valita itselleen mielui-

simman lajin. Sellaisen, mistä ihminen saa etsimisen iloa ja hyviä kokemuksia. Urheilu on 

täynnä erilaista harjoittelua ja hierarkiaa, mikä on kaukana leikistä. Onko näin, että urhei-

lussa vain maailman parhaat saavat leikkiä? Leikinmaailma on hyväntahtoista ja vapaata, 

se tuottaa iloa ja mielihyvän kokemuksia. Leikki kestää niin kauan kun se on hauskaa ja 

siellä ei ole tehtävänä vahingoittaa toista. Leikin maailmassa on omat säännöt ja se on irti 

arkipäivän rooleista ja kahleista. Jotta leikkijät pystyvät herkästi ottamaan huomioon tilan-

teen, täytyy heidän olla avoimia ympäristölle. Leikkiä ei tarvitse harjoitella, leikissä ihmi-

nen on se, mikä on. (Tiihonen 1990, 1996.) 

 

2.1 Leikin merkitys 

Aikuinen hyväilee, kiikuttaa, hypittää lasta – laulaa ja leikkii, tämä on aikuisen ja lapsen 

yhteistä leikkiä. Lapsen kasvaessa leikkiminen muuttuu. Imeväikäinen lapsi laittaa eri esi-

neitä ja asioita suuhun, siirtää kädestä toiseen, hakkaa ja helistää, käyttäen aistejaan tu-

tustuessaan maailmaan. Lapsen liikkumaan oppiminen tuo uusia haasteita aikuisen ja 

lapsen yhteiselle leikille. (Lopperi 2004, 10.) 

 

Lapsi ei rupea leikkimään ajatellen, että nyt minä opin ja kehityn vaan lapsen leikin tärkein 

tavoite on iloita ja pitää hauskaa. Tärkeää olisi antaa lasten itse kokeilla ja tehdä, aikuis-

ten tehtävänä on kannustaa heitä luovaan leikkiin. Aikuinen voi antaa kipinän ja puitteet 

leikkiin, mutta tärkeää olisi antaa lasten itse käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan. Aikui-

nen voi leikin kautta opettaa epäsuorasti lapselle asioita, joita haluaa lapsen oppivan. Ai-

kuisen kannattaa kannustaa lasta leikissään eteenpäin, antaa lapselle erinäisiä virikkeitä 

ja mielikuvia leikin jatkumiseksi. (Karvonen 2003, 18-25.) 
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Lapsen elämä on mustavalkoista, täynnä ”hyviksiä” ja ”pahiksia”. Lapsi eläytyy leikeissään 

erilaisiin rooleihin ja, jos leikki ei tunnukaan kivalta, todellisuuteen palaaminen on helppoa. 

Omissa leikeissään lapsi on yleensä voittaja, mutta jos leikin johtajana toimii joku toinen, 

lapsi saattaa joutua kokemaan häviämisen tunteita. Häviäminen ei ole koskaan helppoa ja 

sitä on hyvä harjoitella. Lasten leikeissä aikuisen on hyvä seurata tilannetta ja toimia sovit-

telijana jos lasten välille tulee kahnausta. Tärkeää on antaa lasten kasvattaa toinen toisi-

aan. (Autio 2007, 15). 

 

Lapsen leikki voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, toimintaleikkivaiheeseen, roolileikki-

vaiheeseen ja sääntöleikkivaiheeseen. Toimintaleikkivaiheessa lapsi tutustuu itseensä ja 

ympäristöönsä liikkuen ja havaintoja tehden. Roolileikkivaiheessa lapsi matkii aikuisen tai 

jonkun tietyn hahmon toimintaa ja kopioi sitä. Sääntöleikkivaihe kehittyy roolileikkivaiheen 

rinnalla. Roolileikki sisältää kätkettyjä sääntöjä ja määräyksiä ja muuntautuu lopulta kissa-

hiiri-leikiksi. (Autio 2007, 16). 

 

Eri kansoilla ja kulttuureilla on omat arvokkaat perinneleikkinsä. Liikuntaleikkiperinne on 

tärkeää saada siirrettyä aikuiselta lapselle. Leikkiminen tuottaa iloa ja nautintoa ja myös 

opettaa. Lapset oppivat ryhmässä toimimista ja eri taidot harjaantuvat. Leikki ja liikunta 

kulkevat käsi kädessä, on vaikea kuvitella leikkiä ilman liikuntaa. Monet aikuiset vähätte-

levät lastenliikunnan merkitystä. Arvostus lastenliikuntaa kohtaa on vähäistä, koska se on 

vain lasten leikkiä. Lastenliikunnasta, leikistä löytyvät perusliike-elementit, joita lasten kuu-

luu harjoitella monia kertoja. (Autio 2007, 17). 

 

Liikkuminen ja leikki kulkevat käsi kädessä lapsen ensimmäisten ikävuosien aikana. Leik-

kiminen voi lapsella sisältää saman asian toistamista, mielikuvia, puhetta, ääntelyä ja lau-

leskelua. Leikki vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lapsen kehitykseen. Leikeissä lapsen perus-

liikuntataidot kehittyvät, erityisesti juoksuleikit kehittävät lasten toimintoja, koska siinä lapsi 

voi itse säädellä leikin kulkua. Leikeissään lapset pystyvät toteuttamaan paljon omia ideoi-

taan. Seuraavassa taulukossa (Taulukko1.) on mainittu leikin merkityksiä lapsille, kuinka 

ne kehittävät lasta eteenpäin esimerkiksi, luovuus kehittyy mielikuvitusleikeissä ja hippa-

leikit kehittävät lapsen perusliiketaitoja.(Karvonen 2003,137-139.) 
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Taulukko 1. Liikuntaleikkien merkitys lapselle (Karvonen 2003, 139.) 

Liikuntaleikkien merkitys lapselle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänä vuonna ilmestyneessä taloussanomien artikkelissa kerrotaan, että lasten leikki on 

saanut haastajakseen tietokoneet ja muut älylaitteet. Uutisen mukaan teknologia kehittää 

lasten vuorovaikutustaitoja ja oppimista. Lasten yhteinen leikkiaika halutaan nykyään viet-

tää hiljaa vierekkäin istuen nenä kiinni ruudussa. Lapset jäävät koukkuun teknologiaan ja 

sosiaalisen kanssakäymisen taidot heikkenevät. Niinpä teknologialle tarvittaisiin vastapai-

noksi kasvokkaista kommunikaatiota ja liikuntaa. Heidi Syväojan LIKES-tutkimuksessa 

todettiin runsaalla liikunnalla ja koulumenestyksellä olevan myönteinen yhteys paljolla 

ruutuajalla sen sijaan kielteinen. Tutkimukset asiasta ovat vasta aluillaan, tällä hetkellä 

asiasta löytyy niin positiivia kuin negatiivisiakin vaikutuksia. (Ranta 2015.) 

 

Aikuisten tehtävänä on kontrolloida lapsen tietokoneen ja muiden älylaitteiden käyttöä. 

Jokaisella perheellä on omat sääntönsä, kuinka säännöstellä lapsen päivittäistä ruutuai-

kaa. Rajoitukset vaativat aikuiselta aktiivisuutta. Lapsen kiinnostus täytyy saada kohdistet-

tua muihin tekemisiin ja tässä lapsi tarvitsee aikuisen apua. Lopulta lapsen leikki luonnos-

tuu itsestään ja aikuinen voi siirtyä sivuun. (Autio 2007, 16). 

 

 

Tuottavat iloa ja innostusta, vapauttavat, rentouttavat. 

Kehittävät perusliiketaitoja (käveleminen, juokseminen jne.) 

Ovat lapselle sopivaa ”kuntoliikuntaa” (kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus 

paranevat). 

Koordinaatiokyvyt saavat harjoitusta (tasapaino, rytmikyky, suuntautumiskyky, 

reaktiokyky, yhdistelykyky). 

 

Kehittävät kehontuntemusta. 

Huomiokyky, muisti ja keskittymiskyky saavat harjoitusta. 

Luovuus kehittyy (lasten ideat, omien leikkien keksiminen). 

Luonteenpiirteet kehittyvät (rohkeus, rehellisyys, itsehallinta). 

Itsetunto saa myönteistä vahvistumista onnistumisen kokemuksista. 

Kehittävät tiedollista aluetta (selitys, säännöt, käsitteet). 

Sosiaaliset taidot kehittyvät (yhteistyö, vuoron odottaminen, rehti peli). 
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Aikuisen rooli lapsen leikissä on antaa virikkeitä ja ideoita lapselle. Lapset oppivat katso-

malla, kuuntelemalla ja kopioimalla aikuisen toimintaa, joten aikuisen on hyvä olla aktiivi-

nen. Aikuisen on hyvä näyttää lapselle, mikä on hänen mielestä on hauskaa ja tärkeää. 

Kun aikuinen itse on aktiivinen, lapsi usein matkii aikuista ja lähtee toimintaan mukaan. 

(Get up & grow 2015.) 

 

2.2 Leikkiminen vanhemman kanssa 

Aikuisen on hyvä osallistua lapsen leikkiin lapsen alkutaipaleelta asti. Leikki toimii lapsen 

ajatteluna. Leikin avulla lapsi jäsentelee kokemaansa, käsittelee tunteitaan, harjoittelee 

elämän taitoja ja luo uutta. Leikki toimii lapselle myös tapana käsitellä normaalielämän 

kriisejä ja vaikeita elämäntapahtumia. Jotta lapsen leikkitaidot kehittyvät, tarvitsee hän 

aikaa, rauhaa ja aikuisen ymmärrystä. Varsinkin perheissä, joissa on vain yksi lapsi, tar-

vitsee lapsi apua leikin opettelemisessa aikuiselta tai ulkopuolisilta ikätovereilta. (Rantala 

2009.) 

 

Lapsen leikki alkaa jo vauvaiässä. Aikuisen on hyvä antaa lapsen kosketella kodin tavaroi-

ta ja laittaa leluja suuhun. Jos aikuinen rajoittaa liikaa lapsen uteliaisuutta, saattaa hän 

viestittää lapselle, että kokeilu ja uuteen tutustuminen on väärin. Aikuisen tehtävä lapsen 

leikin keskellä on tukea hänen leikkimistään, mutta leikin hallinta kuuluu olla lapsella. Lap-

si päättää mitä leikissä tapahtuu ja elävöittää leikkiä omalla mielikuvituksellaan. Leikin 

päättymisestä määrää lapsi, jotta leikki saa päätöksensä sopivassa kohtaa. (Rantala 

2009.) 

 

Lapsi tarvitsee aikuista oppimisensa tueksi. Lasten ympäristön kulttuuriin kuuluvia toimin-

tatapoja ei lapsi pysty omaksumaan omatoimisesti vaan tarvitsee siihen aikuisen tukea. 

Lapsen itsetunto, se uskooko lapsi itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa, on aikuisen kä-

sissä. Kannustaako ja kehuuko hän lapsen toimintaa vai ei. Lapsi matkii sellaisen aikuisen 

toimintaa, josta lapsi tykkää. Suositulla aikuisella on suuri vaikutus lapsen oppimiseen ja 

toimintaan (Karvonen 2003, 33). ”Leikkiminen on tärkeää lapsen kehitykselle. Se parantaa 

heidän tapaa kohdata ja kommunikoida ihmisten kanssa ja se kehittää lapsen elämän 

taitoja. Leikin kuuluisi olla kouluttavaa ja inspiroivaa, mutta ennen kaikkea hauskaa.” (Hill 

2010.) 

 

Britannialainen lehti The Guardian julkaisi 2010 artikkelin aikuisten osallistumisesta lasten 

leikkeihin. Kuinka lapsen ja aikuisen yhteinen leikkiaika on katoamassa. Aikuiset näkevät 

leikin lasten kanssa tylsänä ja ajan hukkaan heittämisenä. 2000:lta  vanhemmalta kysyttiin 

aiheesta ja 21% heistä vastasi, että he eivät nykyään osaa leikkiä lastensa kanssa eivätkä 
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siten saa lapsiaan innostumaan luovista ja mielikuvituksellisista leikeistä, mitkä kehittäisi-

vät lapsia. Kun aikuinen viettää aikaa lapsen kanssa, hän valitsee yhteiseksi tekemiseksi 

ennemmin pelikoneet kuin leikkimisen. Aikuinen kuvittelee, että pelikoneella pelaaminen 

on lapselle mieluisampaa kuin leikkiminen yhdessä. Lapsilta kysyttiin, onko aikuisen 

kanssa pelikoneella pelaaminen mieluisaa tekemistä. Lapset ennemmin pelaisivat yksin ja 

leikkisivät yhdessä vanhempien kanssa. (Hill 2010.) 

 

Vanhemmat sanovat, että leikkimiseen ei ole aikaa, koska työ ja kotiaskareet vievät kai-

ken ajan. Psykologi Byronin mukaan vanhempien kuuluisi laittaa lasten ja aikuisen leikki-

aika tärkeysjärjestyksessä ykköseksi, jotta lapsi pääsisi kehittymään parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Psykologi Byronin mukaan neljän osa-alueen tulee toteutua, jotta aikuisen ja 

lapsen yhteinen leikkiaika onnistuisi. Ne ovat koulutus, motivaatio, lähentyminen ja kom-

munikaatio. Aikuisten kuuluu ottaa askel taaksepäin ja miettiä omaa lapsuuttaan ja yhtei-

siä aikoja omien vanhempiensa kanssa. Aikuisten pitäisi käyttää oman lapsuutensa leik-

kejä esimerkkeinä ja käyttää apuna näitä neljää psykologi Byronin antamaa ohjetta. (Hill 

2010.) 

 

Nykyään lastenyhteisöissä jaetaan ryhmät iän mukaan. Yhä vähemmän ja vähemmän eri 

ikäryhmät leikkivät yhdessä keskenään, perinteiset pihaleikkiyhteisöt ovat kadonneet. Ai-

kaisemmin kaiken ikäiset lapset leikkivät yhdessä, pienemmät matkivat isompia ja isom-

mat jakoivat oppejaan pienemmille. Varsinkin kaupungin lähiöistä on kadonnut pihaleikki-

kulttuuri. Leikin ovat korvanneet tietokoneet ja muut älylaitteet. Lasten oma luovuus on 

katoamassa. Leikkiperinteen ylläpito vaatii tänä päivänä järjestettyä toimintaa. Aloite läh-

teekin useimmiten opettajilta, päiväkodeista tai aktiivisista asukasyhdistyksistä.(Arvonen 

2004, 12). 
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3 Lapsen liikunnallinen kehitys 

 Lapsille liikunnasta on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia kasvuun, kehitykseen, op-

pimiseen, terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Liikunta toimii lapselle ilon ja 

innostuksen lähteenä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015). ”Varhaislapsuus on ihmiselä-

män kallisarvoista oppimisen ja kehityksen aikaa” (Karvonen 2003, 12.) Jotta lapsi oppii 

mahdollisimman paljon ja tehokkaasti, lapsen oma rohkea kokeileminen ja tutkiminen on 

tärkeää. Erityisen paljon lapsi oppii leikin kautta. (Karvonen 2003, 12). 

 

3.1 0-1 -vuotias 

Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana muodostuu kiintymyssuhde vanhempiin, hoivaa-

viin aikuisiin. Kehitystä hallitsee tunnevuorovaikutus. Vahvassa kehitysvaiheessa ovat 

liikkeen ja puheen kehitys sekä esinehavainnot. Kehityksen edellytyksenä on kanssakäy-

minen aikuisen kanssa, koska jo varhain lapset alkavat matkia aikuisia. ( Helenius, Karila, 

Munter, Mäntynen & Siren-Tiusanen 2001,16). Ensimmäisen vuoden aikana aikuisella on 

tärkeä rooli lapsen kehityksessä. Aikuisen on hyvä leikkiä, loruilla ja laulaa yhdessä lap-

sen kanssa. Ympäristöä järjestelemällä kehittyy uusia leikkejä, erityisesti piiloleikit kiinnos-

tavat pientä lasta. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 139). 

 

Lapsi ei kehity niin kuin pitäisi jos lapsen hoitoa laiminlyödään jatkuvasti. Lapsen käyttäy-

tymisessä ilmenee vaikeuksia hallita vihamielisiä tunteita ja yllykkeitä. On jopa sanottu, 

että vähäisellä ja epätyydyttävällä vuorovaikutuksella on yhteyksiä lapsen kehitykseen, 

mikä saattaa myöhemmin vaikeuttaa kiintymyssuhteiden luomista. (Jouhki & Markkanen 

2007, 8-9.) Kun vauvan viesteihin vastataan, nälkään saa ruokaa ja surullisena lohdutus-

ta, hyvän itsetunnon syntymiseen vaikuttaa vahvasti tämä positiivinen kokemus luotta-

muksesta. Ensimmäiset kahdeksan kuukautta ovat tärkeimmät vauvan kehityksen kannal-

ta. Kodin vuorovaikutustilanteita ovat muun muassa vauvan syöttäminen, lohduttaminen, 

nukuttaminen, pukeminen ja leikkiminen eli yksinkertaiset arkiset puuhat.  Hyvään vuoro-

vaikutukseen kuuluu myös rajojen asettaminen. Kaikkea haluamaansa ei vauvakaan voi 

saada, joten pettymyksiäkin hänen täytyy oppia sietämään. Vanhemmat reagoivat vauvan 

ääntelyyn, liikkeeseen ja ilmeisiin. Toistot, odotettavuus ja jatkuvuus ovat merkittäviä teki-

jöitä hyvässä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusta ovat myös esimerkiksi lorut ja leikit. 

(Jouhki 2007, 24-27.) 

 

Lapsi ei tarvitse paljon erilaisia virikkeitä eikä vauvaa aina tarvitse viedä kotoa pois, jotta 

hän kehittyisi parhaalla mahdollisella tavalla. Vauvalle tärkein lelu on vanhemmat. Vauval-

le tärkeää on saada huolenpitoa vanhemmiltaan ja luoda aitoja katsekontakteja. Ulkoiset 
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ärsykkeet ja uudet tilanteet ovat hyväksi vauvalle, mutta vauva nauttii erityisesti kotona 

olemisesta, koska se on tuttu ja turvallinen ympäristö. (Jouhki 2007, 26). 

 

Ihmisellä tärkein ja voimakkain tuntoelin on iho. Kosketuksella on suuri merkitys niin vau-

valle kuin aikuisellekin. Ihon kautta saamme kosketuksen kaikkeen ympärillä olevaan. 

Vauvan hellimisestä hyötyy niin vauva kuin vanhempikin. (Jouhki 2007, 28). 

 

Vauvalla kehittyy ensiksi karkeamotoriikka eli isojen lihasten hallinta, tämän jälkeen kehit-

tyy hienomotoriikka.  Vauva haluaa kovasti myös kokeilla monia erilaisia liikunnallisia tai-

toja, vaikka hänellä ei ole siihen vielä tarvittavia vaadittuja kykyjä. Vanhemman tehtävä on 

tukea vauvaa tämän toiminnoissaan, että vauva pääsee harjoittelemaan uusia taitoja. Jot-

ta vauva oppii uuden asian se vaatii häneltä tietyn kypsyystason. (MLL, 2015.) 

 

3.2 2-3 -vuotias 

Lapsi tarkkailee ja touhuaa paljon 2-3-vuotiaana, mutta tarvitsee vahvasti vanhemman 

tukea ja turvaa kehittyäkseen. Vanhempien tehtävänä on rohkaista lasta kokeilemaan 

uusia asioita ja tukea vastoinkäymisten kohdatessa. Lapsen minäkuva alkaa hahmottua ja 

sen löytämisen yhteydessä saattaa esiintyä uhmakkuutta. Kun lapsi alkaa enemmän ym-

märtämään itseään niin omien kykyjen hahmottaminen paranee. (MLL, 2015.) 

 

Pelko jätetyksi tulemisesta alkaa 2-3-vuoden iässä. Eroahdistus voi olla niin vahva, ettei 

kukaan muu aikuinen kelpaa kuin oma vanhempi. Lapsella voi olla monia pelkoja, joita 

kohdatessa vanhemman kuuluu lohduttaa. Uusia ihmisiä kohdatessa täytyy lasten antaa 

toimia omalla tahdillaan ja paikalla on hyvä olla tuttu ja turvallinen aikuinen. (MLL, 2015.) 

 

Ystävien saaminen onnistuu 2-3 - vuotiaalta. Lapsi ilahtuu ystävien kohtaamisesta. Hän 

osaa osoittaa myötätuntoa muita kohtaan, mutta tunteiden ja ajatuksien ymmärtäminen on 

haastavaa. Lapsi ei välttämättä osaa leikkiä vastavuoroisia yhteisleikkejä, vaan lapset 

leikkivät omia leikkejään vierekkäin. Lasten yhteenotoissa vanhempien kuuluu toimia jä-

mäkästi ja määrätietoisesti. Vanhemman kuuluu selittää lapselle, miksi näin tapahtui ja 

miksi vanhempi toimi tietyllä tavalla. Mielikuvitus on tärkeä osa lapsen kehityksessä. Mie-

likuvitusystävät rikastuttavat lapsen leikkiä ja vanhempien on tärkeää tukea lasta leikis-

sään. (MLL, 2015.) 

 

Kyselykausi kuuluu myös tähän kohtaan lapsen kehitysvaihetta. Yleisiä kysymyksiä on 

Miksi? Missä? Lapsen kanssa on tärkeää keskustella ja lukea runsaasti. Lapsen muisti 

kehittyy niin, että lapsi ymmärtää käsitteet kuten koko, pituus ja korkeus. (MLL, 2015.) 
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Ikäryhmän kehitys etenee nopeaa vauhtia. Lapsen liikkuminen ja kävely on varmaa. Hän 

osaa mahdollisesti vähän juosta ja kävellä portaita. Potkiminen ja pallon heittäminen on-

nistuu myös 2-3- vuotiailta. Sorminäppäryys ja silmä-käsikoordinaatio kehittyy taapero 

ikäisillä kovaa vauhtia. Lapselle on hyvä antaa monipuolista tekemistä. Edellä mainittuja 

osa-alueita kehittää esimerkiksi askartelu, muovailu maalaaminen, piirtäminen ja saksilla 

leikkaaminen. (MLL, 2015.) 2-3 vuotiaan leikeissä sääntöjen pitää olla yksinkertaisia ja 

helposti ymmärrettäviä. Ryhmässä kannattaa teettää kaikilla lapsilla samoja liikkeitä, esi-

merkiksi, hyppimistä tai juoksemista. 2-3-vuotiaat lapset eivät vielä kunnolla ymmärrä ti-

lankäyttöä, suunnanvaihdoksia ja pysähtymisiä, siksi on tärkeää huolehtia turvallisuudesta 

liikuntatuokioissa. Aikuisella on tärkeä rooli leikissä, koska lapset ottavat mallia aikuisen 

toiminasta. (Karvonen 2003, 140). 

 

3.3 4-5 -vuotias 

Merkittävänä kehityskohteena 4-5-vuotiaalla lapsella on oma-aloitteisuus ja omaehtoinen 

leikkiminen. Vanhemman kuuluu rohkaista lasta tähän ja tukea lasta kehityksessä. 4-

vuotias osaa olla huomaavainen ja yhteistyökykyinen. Tässä iässä lapsi alkaa katsomaan 

mallia vanhemmastaan. Niinpä vanhempien kuuluu olla tarkkana tekemisissään, jotta lap-

si ei opi huonoa mallia aikuiselta. (MLL, 2015.) 

 

Nelivuotiaan mielikuvitus on erittäin vilkas. Lapsi haluaa olla paras, iso ja pärjäävä monis-

sa asioissa ja lapsen tarinat ovat sen mukaisia. Luovuus pulppuaa mielikuvituksesta ja 

joskus tämä mielikuvitus aiheuttaa pelkoja. Lapsi alkaa uskoa omiin tarinoihinsa ja pelätä 

omien tarinoidensa mörköjä. Vanhemman kuuluu toimia järjen äänenä ja lapsen suojelija-

na pelkotilanteissa. (MLL, 2015.) 

 

Perheen yhteiset rajat ja säännöt on viisasta asettaa hyvissä ajoin ja näitä kuuluu noudat-

taa määrätietoisesti. Jos lapsi ei ymmärrä rajojen ja sääntöjen merkitystä, ne kuuluu selit-

tää hänelle. Lapsi alkaa miettimään oikean ja väärän merkitystä, sitä mikä on oikeuden-

mukaista. Lapsi arvioi tekoja lopputuloksen eikä tarkoituksen kautta. (MLL, 2015.) 

 

Lapsen itsekeskeisyys vähenee ja hän oppii ottamaan toiset lapset huomioon. Tunteita on 

mahdollisesti vaikea vielä hallita ja riitatilanteita saattaa silti syntyä, vaikka toisten lasten 

kanssa on mukava leikkiä. Riitatilanteita tässä iässä selvitetään jo enemmän sanoilla kuin 

teoilla. Lapsi alkaa vertailemaan itseään muihin ja näin hän pystyy arvioimaan omia kyky-

jään, sitä kuinka pärjää muiden joukossa. Lapsi tarvitsee vanhemmalta apua itsetunnon 

kohottamisessa, jotta huonommuuden tunteet lapsessa eivät saa otetta. (MLL, 2015.) 
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Yksinkertaiset sääntöleikit, joukkue- ja pallopelit kiinnostavat 4-vuotiaita. Kaikki lapset 

haluavat olla peleissä parhaita, niinpä häviäminen on erityisen vaikeaa. Rooli- ja mielikuvi-

tusleikit ovat erityisen mielenkiintoisia. Vanhat tavarat saavat uuden merkityksen mieliku-

vitusleikeissä. (MLL, 2015.) 

 

Puhuminen on 4-5-vuotiaan lapsen lempi puuhaa. Puhetta voi tulla jatkuvasti ja tarinat 

saattavat olla erittäin värikkäitä ja pitkiä. Loruilu, runoilu ja satujen kertominen on lapselle 

mielekästä tekemistä. Vanhemman kanssa lapsi juttelee mielellään ja pohtii asioiden syitä 

ja tarkoitusta. Lapselle on kehittynyt myös tuntemus väreistä, ajanmääreistä ja samanlais-

ten asioiden yhdistämisestä. (MLL, 2015.) 

 

Liikunnallisesti uhkarohkeaksi voisi kuvailla 4-5-vuotiasta. Hän hyppii, kiipeilee, juoksee, 

kokeilee kaikkea pelkäämättä. Myös lapsen sorminäppäryys ja silmä-käsikoordinaatio 

parantuu. Lapsi pystyy tekemään tehtäviä, mitkä vaativat keskittymistä. Vanhemman teh-

tävänä on antaa lapsen toteuttaa itseään, mutta samalla varmistaa hänen turvallisuuten-

sa. (MLL, 2015.) 

 

3.4 6-7-vuotias 

Itsenäistymisen vaihe tulee 6-7- vuotiaalla, johon lapsi tarvitsee vanhemman tukea. It-

senäistymisen aika voi olla hankala vanhemmille, mutta se on tärkeää aikaa lapselle, jotta 

hän voi kasvaa itsenäiseksi ja löytää paikkansa maailmasta. Lapsi vertailee kykyjään ja 

epäilee niitä, tuntee alemmuutta, pelkää epäonnistumista, vaatii itseltään liikaa, väsyy ja 

kyllästyy helposti. Kaikessa tässä lapsi tarvitsee paljon apua, kiitosta, kannustusta ja on-

nistumisten huomioimista vanhemmilta. (MLL, 2015.) 

 

Lapsi on ristiriidassa tunteidensa kanssa. Lapsi haluaa irrottautua vanhemmistaan, mutta  

samalla on monella tapaa vielä riippuvainen heistä. Irtautumisen kivuissa lapsi kiukuttelee 

ja oikkuilee vanhemmille, mutta kaipaa samalla myös läheisyyttä ja rakkautta. Lapsi kokei-

lee omia ja vanhemman rajoja, mikä on sallittua ja mikä ei. Vanhemmalla on kumminkin 

lopullinen päätäntävalta. Pettymykset kuuluvat elämään ja lapsen on opittava niitä koh-

taamaan, vanhempi toimii tukena pettymyksien keskellä. (MLL, 2015.) 

 

Sääntöleikit- ja pelit ovat erittäin mieleisiä, paitsi silloin jos häviää. Lapsi nauttii ryhmässä 

toimimisesta ja kaverit ovat tärkeitä. Lapset ovat kumminkin yksilöllisiä, toiset tykkäävät 

olla enemmän porukassa ja toiset yksin. Tärkeää lapselle on tulla hyväksytyksi ja rakaste-

tuksi sellaisena kuin on. Lapsi oppii paljon kaverisuhteissaan toisten ihmisten huomioimi-
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sesta ja pystyy paremmin ymmärtämään muiden tunteita. Lapsi on kovin tiedonhaluinen ja 

innokas oppimaan uutta. Hän nauttii ja oppii paljon vanhemman kanssa toimiessa ja kes-

kustellessa. Lapsen sanavarasto ja keskustelukyky kehittyvät. Ikäkaudella lapsi aloittaa 

lukemaan ja kirjoittamaan opettelun. (MLL, 2015.) 

 

Lapsi on 6-7-vuotiaana tekeväinen ja menevä lapsi. Lapsi nauttii liikuntaleikeistä ja liikku-

misesta. Lapsen nopea pituuskasvu saattaa tehdä hänet kömpelöksi, mikä häviää ajan 

kanssa. Sorminäppäryyden kehittyessä lapsi opettelee uusia taitoja ja hankkii uusia har-

rastuksia. Kiinnostuksen kohteet ovat yksilöllisiä, toinen nauttii enemmän liikkumisesta 

kun toinen taas askartelusta. (MLL, 2015.) 
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4  Liikunnan merkitys lapselle 

Laadukkaalla liikunnanohjauksella on kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on luoda 

lapselle ympäristö, missä hän saa elää tasapainoista, rikasta ja mielenkiintoista elämää. 

Toisena tavoitteena on rakentaa kullekin ikävaiheelle ominaisia toimintamahdollisuuksia ja 

kokonaisvaltaisia valmiuksia uuden oppimiselle ja kehittymiselle. Varhaisiässä lapsella on 

kriittinen vaihe perusvalmiuksien kehittymisessä. Pelkkä suorittaminen, taitosisällöt ja ul-

koa omaksuminen eivät auta lasta kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla. (Karvonen 

2003, 31). 

 

Liikuntatuokiot vaikuttavat lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja kehityksen edistäjänä 

toimii aikuinen. Aikuinen on lapsen kasvattaja myös liikuntatuokioissa. Jotta pystyy luo-

maan mahdollisimman turvallisen oppimisympäristön lapselle on tärkeää, että liikunta-

tuokioista vastaa aikuinen. Monipuoliset liikuntatuokiot sisältävät aktiivisia harjoitteita jo-

kaiselle lapselle ja niiden kuuluu olla tasapainoisia, mukautuvia, uudistuvia ja erityisesti 

lapsikeskeisiä. Tärkeää on yhdistellä eri osa-alueita, liikuntaa, musiikkia, kuvallista ilmai-

sua ja luovuutta.(Autio 2007, 23-24.) 

 

Lapsen ensimmäisinä ikävuosina kodin pitäisi olla lapselle turvallinen paikka liikkua, leik-

kiä ja temppuilla. Temppuilu auttaa lasta tuntemaan oman kehonsa toimintakykyä. Eri 

telineiden käyttäminen temppuilussa on monipuolisesti kehittävää ja antaa hyvän pohjan 

kaikelle liikkumiselle. Ympäristön hahmottaminen kehittyy lapsen oman tekemisen kautta. 

Lasta on hyvä kannustaa temppuilemaan niin sisällä kuin ulkona vuodenajasta riippumat-

ta. Lapselle on hyvä antaa luovuus käyttää kodin sisältämiä välineitä temppuiluun, aikui-

sen valvomana tietenkin. (Karvonen 2003, 197-198). 

 

Lapset oppivat jatkuvasti. He kyselevät, ihmettelevät, pohtivat, havainnoivat, vertailevat ja 

ratkaisevat ongelmia ja tilanteita, eri ympäristöissä erilaisin välinein ja materiaalein. Ai-

kuisten tehtävänä on tukea lapsen uteliaisuutta ja innostusta. Aikuisten kuuluu heittäytyä 

mukaan tähän innostukseen. Suositusten mukaan lapsen kuuluisi harrastaa reipasta lii-

kuntaa päivässä 1-2 tuntia henkisen, fyysisen ja sosiaalisen terveytensä takia. Aikuisen 

tehtävänä on varmistaa, että näin tapahtuu. (Numminen 2005, 40-41.) 

 

Taloustilanne on huono tällä hetkellä Suomessa ja maailmalla. Yksi tapa säästää on pitää 

ihmiset terveinä, ja terveydestä huolehtiminen alkaa lapsista. Uuteen hallitusohjelmaan on 

kirjattu kansanedustaja Juha Rehulan aloitteesta, että koulupäiviin lapsille lisätään jokai-

selle päivälle yksi tunti liikuntaa. (Savolainen 2015.) 
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Akuutin artikkelissa ”Liikkuuko lapsesi tarpeeksi?” sanotaan, että päiväkoti-ikäisten olisi 

suositeltavaa liikkua reippaasti kaksi tuntia päivässä. Reipas liikunta voidaan ymmärtää 

monella eri tavalla. Artikkelin mukaan hengästyminen on merkki reippaasta liikkumisesta. 

Lasten ulkoileminen edesauttaa reippaan liikunnan toteutumisessa. Aktiivisuus syntyy 

luonnostaan lapsilla kun he pääsevät ulos, luontoon touhuamaan. Päivittäinen liikunta-

annos kertyy helposti arkisten touhujen keskellä, liikunnan ei aina tarvitse olla organisoi-

tua. Akuutin artikkelissa nostettiin esille myös lasten kulkeminen eri paikkoihin. Tarvitsee-

ko siirtymisen tapahtua aina autolla, olisiko lapsen mahdollista kulkea välimatkat jalan 

taikka pyörällä. Iso osa lapsen liikunta-aktiivisuudesta on lähtöisin aktiivisista vanhemmis-

ta. Aikuiset innostavat ja kannustavat lapsiaan liikkumaan, jos itsekin ovat liikunnan har-

rastajia. Artikkelissa kannustetaan aikuisia olemaan aktiivisina mukana lasten touhuissa, 

liikkumaan ja leikkimään yhdessä lasten kanssa. Sillä ei niinkään ole merkitystä missä ja 

miten liikuntaan. Tärkeintä on, että tekeminen on lapsen mielestä kivaa ja, että se luo ja 

myönteisiä ajatuksia. (Hautala 2015). 

 
4.1 Lastenliikunnan ohjaaminen 

Suora opettaminen ja ainesisältöjen opetteleminen eivät toimi pienten lasten kanssa. Jotta 

ohjaus on lapsille mahdollisimman kehittävää, pitää aikuisen yrittää eläytyä pienten lasten 

maailmaan ja olla kiinnostunut lasten elämästä. Suora ja epäsuora vuorovaikutus, ympä-

ristöjärjestelyt ja ohjauksen laatu tukevat pienten lasten eloa ja auttavat heitä kehittymään 

monipuolisesti. (Karvonen 2003, 17). 

 

Lasten ohjauksessa on tärkeää aito lapsilähtöisyys. Ohjaajan kuuluu ajatella tuntisisältöjä 

lasten kannalta, mikä palvelee lasta parhaiten. Kunkin lapsen kohdalla kuuluu ottaa huo-

mioon lapsen kehitystaso. Ohjaaminen kuuluu suunnata kehitystason yläpuolelle sillä näin 

lapsi saa mahdollisuuden uuden oppimiseen ja onnistumisen tunteisiin. Aluksi lapsi pystyy 

suoriutumaan tehtävistä aikuisen kanssa tai toisten kokeneempien lasten seurassa. Lo-

pulta lapsi omaksuu toiminnan henkilökohtaisiksi ominaisuuksikseen. (Karvonen 2003, 22-

25.) 

 

”Hyvä ohjaaja ohjaa lapsen oppimaan, ymmärtämään oppimisen merkityksen ja näke-

mään sen positiivisena asiana. Ohjaaja luo olosuhteet parhaalle mahdolliselle oppimisel-

le.” (Autio 2007, 19). Ohjaajan opetustyylistä näkee tämän luonteen, ulkoisen olemuksen, 

ajatukset ja taustat. Liikunnanohjaaja on usein lapselle ihannoinnin ja mallintamisen koh-

de. Jotta lapsi saisi positiivisen ja hyväksyttävän mallin aikuisen toiminnasta on ohjaajan 

oltava hyvin tietoinen omista toiminnoistaan ja käytöksestään. Tärkeää on myös ohjaajan 

oma halu ja tahto kohti liikuntaa ja ohjaamista. (Autio 2007, 19). 
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Tärkeä ohjaajan taito on ryhmähallinta. Tunnin alkaessa ohjaajan kuuluu tehdä selväksi 

tunnin säännöt ja toimintatavat, hänen täytyy voittaa lasten luottamus. Vaikka ryhmä olisi 

isokin, on tärkeää, että ohjaaja huomioi jokaisen lapsen yksilöllisesti jossain vaiheessa 

tunnin aikana. Näin lapsi kokee saavansa jakamatonta huomiota. Lastenliikunnan ohjaa-

jalta edellytetään monenlaisia ominaisuuksia. Hänen tulee huomioida lapsi lämpimästi ja 

arvostaen, osallistuttaa lapsi toimintaan ystävällisesti keskustellen, rohkaisten ja luottaen. 

Hänen tulee suhtautua lapseen myötätuntoisesti, aidosti ja vilpittömästi. Vaativa saa olla, 

mutta ei komenteleva. (Autio 2007, 19-20.) 

 

Jotta lapsi nauttisi ja iloitsisi oppimisesta on tärkeää, että ohjaaja nauttii työstään ja iloit-

see opettamisesta. Ohjaajan kuuluu nähdä lapsi yksilönä ja asettaa jokaiselle omat henki-

lökohtaiset tavoitteet. Yksi käytetyimmistä opetuskeinoista on kannustaminen. Lapsi saa 

ohjaajalta positiivista palautetta kun lapsi käyttäytyy halutulla tavalla. Isoissa ryhmissä 

ohjaajat antavat useimmiten positiivista palautetta ryhmäkohtaisesti. Vanhemmilta lapsi 

saa palautetta henkilökohtaisesti, joko halauksen, kosketuksen tai hyväksyvän katseen 

muodossa. (Autio 2007, 20-22.) 

 

4.2 Vuorovaikutus 

Vastasyntyneelle ei ole yhdentekevää onko kosketuksessa liinojen, laitteiden vai ihmisten 

kanssa. Vauva on valmis vuorovaikutukseen heti ensimmäisestä hetkestä lähtien. Erityi-

sesti vastasyntynyt reagoi inhimillisiin ominaisuuksiin. Se joka lasta säännöllisesti hoivaa, 

pääsee olemaan lapsen valittu. Leimautuminen ei ole yksipuolista, myös aikuinen leimau-

tuu lapseen. (Terveyskirjasto, 2012.) 

 

Lapsen hyvän kehityksen kannalta on tärkeää, että hän saa pienestä pitäen lämpimiä ja 

pysyviä hoivasuhteita. Ensimmäiset ihmissuhteet opettavat vauvalle minkälainen hän on, 

minkälaisia muut ovat, miten läheiset häntä kohtelevat ja miten hän itse vaikuttaa heihin. 

Varhaisvuosien kokemuksien ei tarvitse leimata koko elämää, vaan lapsen on mahdollista 

kehittyä ja kasvaa läpi elämän. Lapsen mieleen muodostuu malli yhdessä olemisesta. 

Tämä malli toimii pohjana, mihin hän vertaa tulevia vuorovaikutustilanteita. (MLL, 2015.) 

 

”Vanhempi hakee katsekontaktia lapseen, haluaa pitää tätä lähellään, juttelee tälle peh-

meällä äänellä ja pyrkii kaikin tavoin ymmärtämään vauvan tarpeita. Vauva oppii nopeasti 

vastaamaan kontaktiin, aluksi katseellaan, myöhemmin ääntelyllä ja hymyllä.” (Terveyskir-

jasto, 2012.) 
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Kaikkea, mitä aikuinen ja lapsi ensimmäisen vuoden aikana tekevät ja kokevat yhdessä 

kutsutaan varhaiseksi vuorovaikutukseksi. Riittävän hyvä vuorovaikutussuhde aikuisen ja 

lapsen välillä on erityisen tärkeää. On tärkeää, että aikuinen on herkkä lapsensa viesteille, 

tulkitsee niitä lapsen kannalta oikein. Tämä saa lapsessa aikaan mielikuvan, että ”olen 

tärkeä, minusta on iloa, maailma on hyvä paikka”. Perusturvallisuuden ja luottamuksen 

kokemus luo pohjan hyvälle itsetunnolle, minäkuvalle ja kehittää empatiakyvylle. Turvalli-

nen ja rakastava lapsuus vaikuttaa lapsen tulevaisuuden ihmissuhteisiin. (MLL, 2015.) 

 

Myönteiset kokemukset ovat merkittäviä lapsen kehitykselle, erityisen tärkeää on, että 

vanhempi ymmärtää ja hyväksyy hänen tunteensa ja tarpeensa. Tällä tavalla lapsi oppii, 

että hän saa viestittää tunteistaan ja kokemuksistaan myös muille ihmisille ja että vas-

taanotto on positiivinen. Tämän kautta lapsi oppii tunnistamaan omia tarpeitaan ja tunneti-

lojaan, millä on suuri merkitys lapsen tunteiden säätelyn ja myönteisen itsetunnon raken-

tumiselle. Kiintymyssuhde aikuisen ja lapsen välillä on merkittävä, ilman sitä on lasta ras-

kasta hoitaa. Jos vanhempi ja lapsi joutuvat olemaan kauan erossa toisistaan, saattaa 

kiintymyssuhde vaurioitua. (Terveyskirjasto, 2012.) 

 

Riittävä perusturva antaa lapselle rohkeuden tutkia maailmaa ja oppia uutta. Perusturva 

myös opettaa lapsen hakemaan turvaa ja tukea silloin kun hän sellaista tarvitsee. Jos lap-

sen perusturva on heikko ja hänen tarpeitaan laiminlyödään jatkuvasti, lapsen on vaikea 

oppia luottamaan itseensä ja elämään yleisemminkin. Lapsen kehityksen kannalta on tär-

keää, että lapsi saa solmittua muutaman pysyvän ja pitkäkestoisen ihmissuhteen, mielui-

ten äitiin ja isään. Arjen yhteiset touhut vanhemman ja lapsen välillä vahvistavat kiinty-

myssuhdetta ja tunnesidettä. (MLL, 2015.) 

 

Riittävän hyvän varhaisen vuorovaikutussuhteen luomiseen ei tarvitse käyttää mitään eri-

tyisiä temppuja. Tärkeää ovat pysyvät ihmissuhteet ja tavallinen lapsiperheen arki, jossa 

tutuista rutiineista ja perustarpeista huolehditaan, osoitetaan rakkautta ja hyväksyntää. 

Tärkeitä ovat myös aikuisten lapselle asettamat turvalliset rajat. Leikkiminen, loruilu, loh-

duttaminen ja muut arjen toiminnot tukevat lapsen monipuolista kehitystä. Merkittävää on 

yhdessä elämisen opettelu ja monipuolinen vuorovaikutus. (MLL,2015.) 

 

Yhteisellä tekemisellä ei aina tarvitse olla päämäärää ja suunnitelmaa. Olennaista on yh-

dessä vietetty aika ja kokemuksien jakaminen. Lapselle on tärkeää tuntea, että aikuinen 

iloitsee ja nauttii yhdessä vietetystä ajasta. Vuorovaikutus on molemmin puolista, välillä 

aikuinen houkuttelee lapsen leikkiin ja välillä aloite tulee taas lapselta. Vuorovaikutuksen 

kulkuun vaikuttavat lapsen ja vanhemman perustemperamentit. (MLL, 2015.) 
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Liikuntatilanteissa on tärkeää, että syntyy paljon hyvää vuorovaikutusta ohjaajan ja lasten 

kesken. Tällaisissa tilanteissa lapset virittyvät emotionaalisesti ja saavat paljon mahdolli-

suuksia jäljittelyyn ja toistoihin. Perusta lapsen oppimiselle ja kehitykselle on lapsen ja 

ympäristön välinen tunneilmasto. Juuri pienimmät lapset aistivat ja vaistoavat tarkasti ti-

lanteiden perustunnelman. Hyvässä ilmapiirissä lapsella virittyy kekseliäisyys. Hyvät lii-

kuntatuokiot luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sen luo parhaiten leikin tuoma riemu, 

jossa mukana ovat niin lapset kuin aikuiset. (Karvonen, 2003, 90). 

 

4.3 Ohjaajan merkitys lastenliikunnassa 

Liikunta on jokaisen lapsen oikeus. Lapsella tulee olla mahdollisuus vapaasti kokea ja 

nähdä liikunnan laajat mahdollisuudet. Liikunnan kuuluu tavoittaa jokainen lapsi, niin eri-

tyistarpeita tarvitseva kuin normaalisti kehittyvä lapsi. Jokaisen ryhmän taso kuuluu huo-

mioida yksilöllisesti ja tehdä ohjelma tehdään sen mukaan. Tavoitteet on asetettava jokai-

selle lapselle henkilökohtaisesti, jotta kehitystä tapahtuisi mahdollisimman paljon. Lasten 

liikunnan kolme tärkeintä tavoitetta ovat. 1. Antaa lapselle virikkeitä ja opettaa taitoja mo-

nipuoliseen liikuntaan, 2. Opettaa lapsi ymmärtämään hyvän kunnon ja motoristen taitojen 

merkitys omalle terveydelle ja kehitykselle, 3. Pyrkiä saamaan jokaiselle lapselle henkilö-

kohtainen hyvä olo fyysisen liikunnan kautta. (Autio 2007, 25). 

 

Lapselle liikuntatuokiossa tärkeämpää on se, minkälainen ryhmän ohjaaja on kuin se,  

minkälaisia välineitä ja liikuntatilanteita on tarjolla. Hyvän ohjaajan ominaisuuksia ovat 

esimerkiksi lasten kunnioittaminen ja huomioonottaminen. Hyvä ohjaaja arvostaa lapsia ja 

hyväksyy heidät ja suhtautuu heihin vakavasti. Kanssakäyminen lapsen kanssa on ystä-

vällistä ja ohjaaja osoittaa kiinnostusta lapsen persoonaan ja tekemisiin. Ohjaajan täytyy 

myös osata rohkaista lasta tarvittaessa ja luottaa lapseen ja hänen taitoihinsa. (Karvonen 

2003, 86-87.) 

 

Ohjaajan täytyy uskaltaa heittäytyä tilanteeseen ja yrittää päästä takaisin lapsen tasolle 

menettämättä auktoriteettiaan. On tärkeää, että ohjaaja ymmärtää ja hyväksyy lapsen 

ilmaisemat toiveet. Lapsille tietyissä tilanteissa ja toiminnoissa on omat merkityksensä ja 

on tärkeää, että ohjaaja ymmärtää ne eikä sivuuta niitä. Tärkeää on, että ohjaaja yrittää 

nähdä lapsen maailman niin kuin lapsi sen itse näkee. (Karvonen 2003,86-87.) 

 

Luottamusta ohjaajan ja lapsen välillä tuo aitous. Ohjaajan kuuluu olla oma itsensä, käyt-

täytyä luontevasti, olla esittämättä mitään roolia. Tärkeää on antaa lapselle vaihtoehtoja ja 

virikkeitä, antaa lapselle mahdollisuus päätöksentekoon ja tilaa oma-aloitteisuuteen. Posi-
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tiivisessa ympäristössä ohjaaja oppii ja kehittyy yhdessä lapsen kanssa. (Karvonen 

2003,86-87.) 

 

Ohjaaja pystyy vaikuttamaan ohjaamaansa lapsiryhmään kolmella eri tavalla. Hän pystyy 

vaikuttamaan ryhmän normeihin eli lasten omaksumiin asenteisiin ja käytöstapoihin. Jos 

ryhmässä on huono ilmapiiri, sitä voi muuttaa vaikuttamalla ryhmässä ”hallitseviin” lapsiin, 

sillä muut lapset ottavat mallia toisilta lapsilta, jotka saavat osakseen enemmän huomiota. 

Ohjaajan tehtävänä on myös määritellä ryhmälle rajat eli ketkä kuuluvat ryhmään, sekä 

ryhmän imagon eli miten lapsiryhmä nähdään. (Karvonen 2003, 89). 

 

”Aktiivinen, iloinen ja yrittävä lapsi on tulos onnistuneesta liikuntakasvatuksesta.” (Autio 

2007, 29.) Heikko itsetunto eli itsensä huonoksi, osaamattomaksi tunteminen ei edistä 

lapsen kehitystä. Ohjaajan tehtävänä on kiinnittää huomiota syrjään vetäytyviin lapsiin, 

jotka kokevat olevansa huonoja liikunnassa. Hyväksytyksi tulemisen ja tasavertaisuuden 

tunne auttavat vahvan itsetunnon kehittymisessä. Ohjaajan tulee on tukea lasta hänen 

kehityksessään, jotta hän saisi mahdollisimman tasapainoisen lapsuuden ja nuoruuden. 

Ohjaaja pystyy omalla käytöksellään vaikuttamaan lapsen itsetunnon kehitykseen kun hän 

antaa positiivista palautetta ja ilmaisee välittämisensä sanoilla ja teoilla. Ryhmässä ohjaa-

jan myös opettaa lapsia antamaan kiitosta toisille ryhmäläisille silloin kun se on aiheellista. 

Lapsen hyvällä itsetunnolla on suuri vaikutus, mikä helpottaa oppimista. Jos lapsen itse-

tunto vahvistuu liikaa, se voi vaikuttaa oppimiseen negatiivisesti. Lapsen kuuluu oppia 

ottamaan vastaan niin positiivinen kuin negatiivinen palaute, sillä jokaisesta onnistuneesta 

tai epäonnistuneesta kokemuksesta lapsi oppii ja kehittyy. (Autio 2007, 25-26, 35-36.) 

 

Lastenliikunnassa lasta autetaan omaksumaan monipuolisia liikunnallisia taitoja selviyty-

äkseen erilaisista olosuhteista. Liikunnan perustaitojen pohja täytyy luoda jokaiselle lap-

selle, jonka jälkeen voi alkaa opettamaan vaikeampia temppuja ja taitoja. Jotta koko varta-

lo olisi mukana liikkeessä, täytyy lapsen osata hallita kehoaan. Kuuntelemalla kehoaan 

lapsi tiedostaa, mitä hän pystyy tekemään ja kuinka hän saa mahdollisimman paljon irti 

kehostaan eri tilanteissa. Tärkeä osa liikkumista on rytmit, koska se sisältää säännöllisyy-

den ja ennakoinnin. Rytmi liittyy jokaiseen liikkeeseen ja tekee liikuntasuorituksesta par-

haimmillaan taidokkaan esityksen. (Autio 2007, 28). 

 

Lapsen liikunnallisen kehityksen perusta on perusliikkeet. Perusliikkeitä ovat: ryömiminen, 

konttaaminen, käveleminen, juokseminen, hyppääminen, kiipeäminen, heiluminen, kei-

numinen, kieriminen, pyöriminen, työntäminen, vetäminen, heittäminen, ja kiinniottaminen. 

Perusliikkeet parantavat lapsen elämänlaatua, koska nämä edesauttavat lapsen koko-

naisvaltaista kehitystä. Perusliikkeet jaetaan kolmeen eri ryhmään. Liikkumisliikkeet ovat 
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liikkeitä, joilla lapsen pitää päästä etenemään paikasta toiseen. Liikuntaliikkeet tapahtuvat 

paikaltaan ja vaativat lihasvoimaa ja tasapainoa. Esineen käsittelyliikkeisiin kuuluu eri 

esineiden hallinta. Esineen käsittelyliikkeet kehittävät silmä-käsi ja silmä-jalka koordinaa-

tiota sekä reagointikykyä. Nämä taidot ovat monien pelitaitojen perusta. Jotta esineen 

käsittelytaidot kehittyvät halutulla tavalla, vaatii se useita tuhansia toistoja. Iso osa vas-

tuusta lapsen perusliikkeiden hallinnan kehityksessä on aikuisen harteilla. Aikuisen kuuluu 

mahdollistaa lapsen oppiminen. Aikuisen kuuluu tarjota turvalliset olosuhteet lapsen har-

joitteluun. Perustaidot ovat tärkeitä tarvittavia taitoja, mitä lapsi käyttää ensimmäisten ikä-

vuosien aikana päivittäisissä toiminnoissaan. Perusliikkeiden oppiminen voidaan jakaa 

kolmeen päävaiheeseen, karkea hallinnan vaihe (karkeakoordinaatio), taloudellisen hal-

linnan vaihe (hienokoordinaatio) ja vakiintumisen ja mukautumisen vaihe (autonomisoitu-

minen). Kun nämä osa-alueet ovat hallinnassa, lapsi pystyy oppimaan vaativimpiakin lii-

kunnallisia taitoja. (Autio 2007, 28-30.) 

 

Ohjaajan tehtävänä on varmistaa, että lapsi saa riittävän määrän kehitystasolleen sopivaa 

monipuolista liikuntaa. Tärkeää on varmistaa ympäristö liikkumiselle suotuisaksi, mahdol-

listaa liikkuminen ja auttaa lapsi omien kokeilujen ja oivalluksien alkuun. Liikunnan lähtö-

kohtana on lapsen oma uteliaisuus, leikki ja oppimisen ilo. Liikkumisen ilo tulee lapsesta 

itsestään ja aikuisten tehtävänä on tukea ja vaalia tätä lapsen luontaista kykyä oppia rie-

muiten, tutkien ja oivaltaen. (Karvonen 2003, 97). 

 

On olemassa eri tapoja tarjota liikuntaa lapsille. Ympäristöstä kuuluu löytyä lapsille sellai-

sia virikkeitä, mitkä houkuttelevat heitä liikkumaan ja leikkimään omatoimisesti. Kyseessä 

on epäsuora ohjaaminen eli ympäristö on järjestetty lasten kehitystarpeiden mukaan. 

Luonnostuvat myös spontaanisti käynnistetyt liikuntaleikit. Kolmas tapa ovat aikuisten 

spontaanisti käynnistämät liikuntaleikit ja -toiminnot. Aikuisten käynnistämiin leikkeihin 

kerääntyy automaattisesti lapsia, kun he huomaavat ympärillään tapahtuvan jotain kiin-

nostavaa. Mitä vanhemmiksi lapset tulevat sitä enemmän käytetään etukäteen suunnitel-

tuja liikuntatuokioita lasten liikuttajana. Näihin liikuntahetkiin kuuluu jättää paljon tilaa leikil-

le ja mielikuvitukselle. (Karvonen 2003, 97). 

 

Lapsille on luontaista tutkia ja kokeilla eri tavaroita ja välineitä, siksi on hyvä liikuntatuoki-

oissa käyttää välineitä. Välineiden kanssa leikkiessään lapset oppivat paljon esineiden 

ominaisuuksista, ympäristöstä ja itsestään liikkujina. Lapset käyttävät leikkiessään luo-

vuuttaan ja mielikuvitustaan ja saavat näin muutettua välineiden merkitystä. Aratkin lapset 

saadaan houkuteltua leikkeihin mukaan välineiden avulla. Välineiden käsittely vie eteen-

päin lapsen kehitystä esimerkiksi silmän ja käden/jalan yhteistoiminta parantuu. Leikeissä 

aistit ovat vahvasti mukana ja samalla lapsi oppii säätelemään voiman käyttöä ja käsitte-
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lemään erikokoisia ja -painoisia välineitä. Leikin temmellyksessä lapsen sanavarasto ke-

hittyy ja lapsi oppii uusia käsitteitä. (Karvonen 2003, 159-160). 

 

4.4 Perheliikunnan merkitys 

”Ammattitaitoisesti ohjattu perheliikunta voi parhaimmillaan tukea myös perheen kasvatus-

työtä ja sitä voidaan tietoisesti käyttää muun muassa yksinhuoltajaperheiden tai syrjäyty-

misvaarassa olevien perheiden yhteistoimintamuotona.” (Arvonen 2004, 11.) Mitä meidän 

perheessä tarkoittaa ”me”? Perheliikunta tulee perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta, 

missä jokaisella on hyvä olla. Perheen yhteinen toiminta vahvistaa perheen välistä vuoro-

vaikutusta. Perheliikunta on jokaisen perheen oikeus, mitä kannattaa vaalia. Se saattaa 

tuntua velvollisuudelta kun on paljon muuta aikaa vievää tekemistä. Vanhemmat ja huolta-

jat toimivat lapsien tärkeimpinä roolimalleina liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. 

Mitä pienempänä liikunnalliseen elämäntapaan oppii, sitä pysyvämmäksi se lapselle jää.  

(Suomen Latu, Ohjaa ja innosta – opas 2014.) 

 

Perheliikunnan keskeisiksi tavoitteiksi on nostettu fyysisen kunnon ylläpitämien ja kehit-

täminen, sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen ja lasten ja nuorten luovuuden ja itse-

tuntemuksen tukeminen. Suurin osa perheen liikkumisesta pitäisi tulla omaehtoisesta toi-

minnasta, mitä täydennettäisiin halutessaan ohjatulla liikunnalla. Omaehtoinen perhelii-

kunta toteutetaan spontaanisti ja edullisesti, joko kotona tai lähiympäristössä. Se on kii-

reetön kohtaaminen, missä on läheisyyttä ja ollaan läsnä hetkessä.( Suomen Latu, Ohjaa 

ja innosta – opas 2014.) 

 

Aktiivista yhdessäoloa, vuodenajasta riippumatta, kotona tai muualla, se on perheliikun-

taa. Perheitä on monenlaisia, on sanottu, että ne jotka jakavat saman jääkaapin ovat yhtä 

perhettä, mutta se ei pois sulje muidenkin henkilöiden liittymistä liikuntaan. Toimintaa 

muokataan osallistujien mukaan, jotta kaikki pääsevät osallistumaan. Perheliikunta on 

terveyttä edistävää liikuntaa, missä huomioidaan osallistujien tarpeet ja valmiudet. (Arvo-

nen 2004, 28-29.) Perheliikuntaa pohdittaessa usein ajatellaan vain liikunnan vaikutusta 

lapseen, mutta perheliikunnassa myös aikuinen saa liikuntaa. Liikuntatuokion aikana 

myös aikuinen kuntoilee ja vahvistaa lihaksistoaan käyttämällä lasta lisäpainona. Aikui-

nen-lapsi liikunnan voi aloittaa jo 3-4 kuukauden ikäisenä ja jumppaamista voi jatkaa jopa 

kahdeksanvuotiaaksi asti. Perheliikunnassa käytetään monipuolisesti musiikkia, leikkejä, 

loruja, välineitä ja lauluja. Perheliikunnassa jokainen lapsi pääsee liikkumaan oman kehi-

tystasonsa mukaisesti aikuisen avustuksella. (Miettinen 1999, 93-94). 
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Perheen yhteisen ajan merkitys lisääntyy vuosi vuodelta. Perheitä on monenlaisia nyky-

ään on enemmän vapauksia valita minkälainen perhe itsellä on, onko ydinperhe, yksin-

huoltajaperhe vai uusperhe. Tämä muokkaa lasten käsitystä perheestä ja perheen yhtei-

sestä ajasta. Arvot ja arvostukset muuttuvat ja saattavat kadota perheen muuttuessa. 

Perheen on kuitenkin aina tärkeää huomioida lapsi, lapsen tarpeet ja lapsen perusturvalli-

suus. Aika on käynyt myös rajalliseksi. Onko vanhemmilla aikaa lapselle? Onko yhteisen 

ajan löytäminen tärkeää? Nykyaikana usko siihen, että perhe toimisi elämän peruspilarina 

on horjunut. Vanhemmuus nähdään toissijaisena asiana, mihin ei kannata panostaa. Mi-

käli vanhemmuuteen ryhtyy, se vaatii joustoa ja kompromisseja. Ihanteellinen tilanne olisi, 

jos toinen vanhemmista pystyisi olemaan lapsen kanssa kotona ensimmäiset kolme vuot-

ta, koska ne ovat tärkeimmät vuodet lapsen kehityksen kannalta. (Numminen 2005, 10-

11.) 

 

Perheiden elämä on nykyään hyvin hektistä. Aika täytyy jakaa työn, perheen ja omien 

henkilökohtaisten tarpeiden välillä. Elämänrytmi on kiivaampaa ja ajankäyttö tiukalla. Kun 

perheelle löytyy vihdoin yhteistä aikaa, sille ladataan valtavasti odotuksia. Lapsille hanki-

taan hirveä määrä virikkeitä, seikkailupuistoista huvipuistoihin. Tärkeää sen sijaan olisi, 

että lapsille löytyisi vanhemmilta aikaa rentoon ja kiireettömään yhdessä oloon. (Arvonen 

2004, 11-12.) Perheen yhteisen liikunnan sijasta lapsille hankitaan paljon omia, kalliita 

harrastuksia. Vanhempien illat menevät lasten kuskaamiseen harrastuksesta toiseen. 

Harrastuskustannuksien noustessa monilla vanhemmilla ei ole varaa kustantaa lasten 

harrastuksia. Edullista ja kaikille tasa-arvoista liikuntaa on tarjolla jokaisessa kaupungissa, 

mitä kaiken sitä lisäksi voi harrastaa yhdessä perheen kanssa. ”Lapset ja nuoret kaipaa-

vat enemmän olemista ja yhdessäoloa kuin tuotettuja elämyksiä ja ostettuja toimintoja.” 

(Arvonen 2004, 13). 

 

Suurin osa ihmisten valveillaolosta vietetään aloillaan. Nykyaikana vallitsee istumisen kult-

tuuri. Liikkumattomuudesta on tullut kansanterveydellinen ongelma tupakoinnin, lihavuu-

den ja alkoholinkäytön rinnalle. Edes kohtuullisella liikunnalla ei aina pysty korjaamaan 

istumisen aiheuttamia ongelmia. Perheliikunta yrittää tarjota aktiivisia toimintamuotoja, 

joista perheet voivat poimia virikkeitä myös omaehtoiseen liikuntaan. Ohjatussa perhelii-

kunnassa on tarkoitus tukea lasta liikunnallisten perustaitojen oppimisessa, sekä tarjota 

aikuiselle mielekästä liikuntaa. (Suomen Latu, Ohjaa ja innosta – opas 2014.) 

 

4.5 Perheliikunnan ohjaaminen 

Ohjaustuokioiden myönteinen ja kannustava ilmapiiri toimii oppimisen edellytyksenä. Op-

piminen tapahtuu kokeilemalla, erehtymällä ja onnistumalla, niinpä on tärkeää antaa tilaa 
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uusille yrityksille ja mahdollisille epäonnistumisille. Havainnointi on tärkeä taito perhelii-

kunnan ohjaajalle. Ohjaaja kannustaa ja rohkaisee omalla toiminnallaan vanhempia. Tun-

nin edetessä ohjaaja saa jatkuvasti palautetta lapsilta ja aikuisilta. Hyvä ohjaaja rekisteröi 

palautteen ohjatessaan ja muuttaa toimintaansa sen mukaan. Nopeasti palautteeseen 

reagoiva ohjaaja saa tunnin toiminnan sujumaan ja perheliikuntatunti muodostuu kaikille 

mieluisaksi. (Suomen Latu, Ohjaa ja innosta – opas 2014.) ”Ohjaajan tärkein tehtävä on 

innostaa liikkumaan ja saamaan sitä kautta hymy kaikkien osallistujien kasvoille.”(Suomen 

Latu, Ohjaa ja innosta – opas 2014.) 

 

Perheliikunnan ohjaamisessa on rikkautena ja haasteena eri-ikäiset osallistujat. Osaava 

ohjaaja tiedostaa milloin hän ohjaa lapsia ja milloin aikuisia. Ohjauksen kohderyhmä vaih-

telee tuokion aikana useaan otteeseen. Tärkeää on, että osallistujat tiedostavat kenelle 

ohjaaja puhuu. Ohjaajan puhetyyli muuttuu kuulijan mukaan, lisäksi ohjauksessa on suosi-

teltavaa käyttää erilaisia kuvia, värejä ja viittomia. Ohjaajan tehtävänä on kannustaa van-

hempia näyttämään mallia, sillä lapset innostuvat kun saavat matkia vanhempiensa liikkei-

tä. (Suomen Latu, Ohjaa ja innosta – opas 2014) 
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5 Asikkalan Raikas 

1900-luvulla perustetulla Asikkalan urheiluliitolla on takanaan vahvaa urheilumenestystä. 

1910-luvulla nimi vaihdettiin Asikkalan Raikkaaksi. Seura on aina toiminut yleisseurana. 

Seuran vahvimpina lajeina ovat olleet juoksu, hiihto, suunnistus ja yleisurheilu. Seuralla 

on ollut myös omat lentopallo ja -koripallojaostot. (Asikkalan Raikas, 2014.) 

 

Seuran päälajeja ovat tänä päivänä yleisurheilu, suunnistus ja hiihto. Yhteistyötä tehdään 

Asikkalan voimistelijoiden kanssa. 2014 käynnistyi yhteisliikuntahanke, mikä liikutti vajaan 

vuoden aikana yli 150 lasta ja nuorta. Toukokuussa 2015 hankkeelle myönnettiin tuki 

myös toiselle kaudelle.(Asikkalan Voimistelu Ry, 2015.) 

 

Seuran tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista ja mielekästä toimintaa. Läh-

tökohtana on iloisuus ja positiivisten kokemusten tuottaminen lapsille liikunnan avulla ja 

tämän kautta myös lapsien kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen. Seura pyrkii kannus-

tamaan jokaista lasta liikkumaan oman taitotasonsa mukaan. Seura haluaa kehittyä 

eteenpäin ja näin ollen on valmis tarjoamaan toimintaa myös kilpailuhenkisemmille lapsil-

le. Seuran yksi tärkeimmistä asioista on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, niinpä seura 

haluaa tuoda lasten vanhempia mukaan toimintaan mahdollisuuksien rajoissa. (Kuivanie-

mi 27.07.2015.) 

 

Lasten- ja nuortenliikunnan vastuuohjaajan Joel Kuivaniemen mielestä leikkioppaan tarve 

seuralle on oleellinen. Seuralla on tällä hetkellä yksi päätoiminen työntekijä hanketuella 

palkattuna. Opas toimii seuran toimintaan ohjaavana materiaalina, näin saadaan uusille 

ohjaajille mahdollisimman hyvät lähtökohdat seurassa työskentelyyn. Esimerkiksi Raik-

kaalla on jo pelkästään lasten urheilukoulussa yhteensä kahdeksan vastuu- ja apuohjaa-

jaa. (Kuivaniemi 27.07.2015.) 
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6 Tavoite 

Tavoitteena on luoda lastenliikuntaa palveleva opas Asikkalan Raikkaalle. Asikkalan 

Raikkaalle palkattiin vuonna 2014 hanke rahalla täysipäiväinen työntekijä kehittämään ja 

ohjaamaan lasten- ja nuorten liikuntaa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tukea kehitystyö-

tä. Leikkiopas (Liite 1.) toimii samalla osittaisena koulutusmateriaalina seuran uusille lii-

kunnanohjaajille.  

 

Opinnäytetyön kirjallisuus osio antaa pohjatiedon leikistä, lapsen kehityksestä, perhelii-

kunnasta ja lasten liikunnasta. Leikkiopas täydentää opinnäytetyön lisäämällä kirjallisuus 

osioon käytännön oppaan. Opinnäytetyön tarkasteltavien lasten ikäjakauma rajattiin Asik-

kalan Raikkaan lasten liikuntaryhmien mukaan perheliikunnasta seitsemän vuotiaisiin. 

Erityisesti perheliikuntaa haluttiin seuran puolesta liittää opinnäytetyön osa-alueisiin. 

 

Monet seuran lastenliikunnanohjaajista eivät ole koulutettuja liikunnanohjaajia, niinpä 

opinnäytetyön ja leikkioppaan tarkoituksena on antaa hyvä pohjatietous lastenliikunnasta. 

Työn tarkoituksena on kehittää ohjaajia eteenpäin ja antaa heille lisää varmuutta ohjaami-

seen. Leikkioppaasta seuran lastenliikunnanohjaajat saavat hyviä leikkiesimerkkejä, joista 

voivat soveltaa itse uusia leikkejä ja tietoa siitä miten leikkejä voidaan hyödyntää lapsen 

liikunnallisen kehityksen tukemiseksi. Työ antaa myös vinkkejä lastenliikunnanohjaajille, 

kuinka itse toimia tunneilla esimerkillisesti. 
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7 Toteutus 

Opinnäytetyöhön on kerätty kirjallisuudesta ja internetistä pohjatietoa leikistä, lasten kehi-

tyksestä, lasten liikunnasta ja perheliikunnasta. Pohjatiedon perusteella on koottu leik-

kiopas. Leikkejä oppaaseen on koottu tekijän omasta muistista ja leikkiä käsittelevistä 

kirjallisuudesta. Kaikki leikit on lapsilla testattuja ja ne on todettu hyvin toimiviksi. 

 

Opinnäytetyö ja erityisesti leikkiopas on koottu Asikkalan Raikkaan tarpeet huomioonote-

tusti. Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin tutustumalla Asikkalan Raikkaan toimintaan ja 

hanke toiminnan tavoitteisiin. Asikkalan Raikkaalla nähtiin tarpeellisena leikkiopas. Leik-

kiopas toimii ohjaajan oppaana ja tarpeellisena materiaalipankkina. Leikkioppaan on tar-

koituksena antaa ohjeita ja ideoita uusille ohjaajille, joilla ei välttämättä ole liikunnanohjaa-

jan koulutusta. 

 

Opinnäytetyön työstäminen aloitettiin palaverilla seuran työntekijän Joel Kuivaniemen 

kanssa. Palaverissa mietittiin työn runkoa ja sisältöä, minkälaisen seura oppaasta haluai-

si, jotta se palvelisi seuran tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Toinen palaveri työstä 

pidettiin kun opinnäytetyön ensimmäinen raakaversio oli valmis. Kuivaniemi antoi omia 

mielipiteitään ja kommenttejaan työn sisällöstä, joiden pohjalta opinnäytetyö tehtiin lop-

puun. Kun opinnäytetyö ja leikkiopas oli saatu valmiiksi, pyydettiin kommentit ja muokkaus 

ehdotukset Kuivaniemeltä ja seuran muilta lastenliikunnanohjaajilta. 
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8 Leikkiopas 

Leikkioppaaseen (Liite 1. ) on koottu leikit ikäjakaumien perusteella, perheliikunta, 2-3-

vuotiaat, 4-5-vuotiaat ja 6-7-vuotiaat. Jokaiselle osa-alueelle on perusteltu, miksi juuri ky-

seisiä leikkejä tulisi leikkiä tietyn ikäisten lasten kanssa ja kuinka ne tukevat lapsen kehi-

tystä. Jokaisen leikin kohdalle on merkittynä, mitä osa-aluetta lapsen kehityksessä leikki 

kehittää esimerkiksi, sosiaalisia taitoja, perusliikuntataitoja, reaktiokykyä tai muuta vastaa-

vaa.  

 

Opas sisältää liikunnanohjaajille huomioita, joista saa vinkkejä lastenliikunnan ohjaami-

seen. Oppaan on tarkoitus antaa ohjaajille tietopohja lastenliikunnan ohjaamisesta, minkä 

pohjalta ohjaajat voivat soveltaa ja kehittää leikkejä tarvittaessaan. Oppaasta on pyritty 

tekemään mahdollisimman inspiroiva ja ideoita antava kuvien ja väritysten avulla. Opas 

sisältää värillisiä infotekstejä ohjaajille, mistä saa nopeita vinkkejä ohjaamiseen.  

 

Leikkiopas sisältää tietoa leikin merkityksestä ja aikuisen roolista lasten leikissä. Lastenlii-

kunnanohjaajat pystyvät oppaasta saatujen tietojen perusteella luomaan pohjan omalle 

ohjaamiselleen ja saavat tätä kautta itsevarmuutta ohjaamiseensa. Opinnäytetyön ja leik-

kioppaan mukana menee joitain itse tehtyjä välineitä seuralle. 
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9 Pohdinta 

Opinnäytetyö on aiheellinen, koska maailma menee niin kovalla vauhdilla eteenpäin ja 

unohdetaan asioiden merkityksiä, kuten mitä leikkiminen tarkoittaa? Minkälainen rooli ai-

kuisella on lapsen leikeissä tai liikunnassa? Lastenliikunnan tärkeys? Kuinka leikkiminen 

ja liikkuminen kehittävät? Minkälaisen pohjan ne antavat lapsen kehitykselle? Asikkalan 

Raikas on alkanut panostamaan hanketuen kautta lasten- ja nuorten liikuntaan. Heidän 

tarkoituksenaan on saada lapset liikkeelle ja aktiivisiksi harrastajiksi eri lajeihin. Opinnäy-

tetyön käytännön osuuden, leikkioppaan tarkoituksena on edistää ja tukea Asikkalan 

Raikkaan toimintaa lasten- ja nuortenliikunnassa. Leikkiopas on kattava opas, missä pe-

rustellaan leikin tärkeys lapsen kehityksessä. Seuran liikunnanohjaajien on helppo ohjata 

lapsiryhmiä oppaan avulla. Opas on tärkeä työkalu seuralle, koska kirjallista materiaalia 

lastenliikunnanohjauksesta ei seuralla hirveäasti ole olemassa. Jotta oppaasta olisi saanut 

vielä kattavamman, olisi ollut hyvä pilkkoa lasten ikäjakaumat vielä pienempiin osiin esi-

merkiksi, perheliikunnasta olisi voinut irrottaa oman osan vauvajumppaan. Oppaan teke-

minen olisi ollut hyvä aloittaa seuran jo olemassa olevien liikunnanohjaajien haastattelulla, 

että mitä he olisivat kokeneet oppaaseen tärkeäksi ja tarpeelliseksi asioiksi ja mitkä asiat 

olisivat hyödyllisiä heille. 

 

Asikkalan Raikkaan työntekijältä Joel Kuivaniemeltä kerättiin palautetta opinnäytetyön 

valmistuessa. Tarkoituksena oli selvittää palveleeko opinnäytetyö seuran tarpeita. Palaute 

oli positiivista. Opinnäytetyö oli Kuivaniemen mielestä johdonmukainen, selkeä, tiivis, mut-

ta kattava. Opinnäytetyö tulee palvelemaan seuran tarpeita kun koulutetaan uusia ohjaajia 

seuralle. Opinnäytetyö tulee toimimaan uusille ohjaajille taustatietona siitä, kuinka ja miksi 

lastenliikuntaa ylipäätään tarjotaan. Kehitys ideoita Joel Kuivaniemi ehdotti, että opinnäy-

tetyöhön olisi voinut haastatella joitain lasten vanhempia ja kysyä heiltä mielipiteitä lasten 

liikunnasta ja sen tärkeydestä. Vanhemmilta olisi voinut pyytää myös konkreettisia kehitys 

ehdotuksia. (Kuivaniemi 14.09.2015.) Seuran jo olemassa oleville ohjaajille lähetettiin 

leikkiopas ja kysyttiin mielipiteitä asiasta. Vastaukseksi tuli positiivista palautetta. Leik-

kiopas oli ohjaajien mielestä hyvä ja selkeä. Lastenliikunnanohjaajat kokivat leikkioppaan 

hyödyllisenä työkaluna seuralle.(Niemelä 1.10.2015.) 

 

Opinnäytetyötä olisi saanut laajennettua vielä enemmän pedagogiseen suuntaan lisää-

mällä siihen koulutus osuuden. Oppaan valmistettua olisi voinut kouluttaa seuran apuoh-

jaajat lastenliikuntaan. Työstä pystyisi hyvin tekemään seurannan, kuinka opinnäytetyötä 

ja leikkiopasta on hyödynnetty ja onko siitä ylipäätään ollut apua uusille lastenliikunnanoh-

jaajille? Leikkiopasta pystyisi laajentamaan vanhempiin ikäluokkiin ja siihen pystyisin li-

säämään valmennuksellista näkökulmaa, tämä kaikki tietenkin seuran tarpeiden mukaan. 



 

 

27 

Leikkiopasta pystyisi hyödyntämään myös muissakin liikunta-alan paikoissa, mitkä tarjoa-

vat samantapaista toimintaa, kuten toiset seurat tai kaupungin liikuntatoimi.  

 

Perustellusti leikkiminen kehittää lasta monipuolisesti. Lasta on hyvä kannustaa leikkimi-

seen ja aikuisen on tärkeää olla leikkiin johdattajana (Karvonen 2003, 18-25.), vaikka ei 

itse leikkimisestä pitäisikään. Eikö ole tärkeää, että myös aikuinen säilyttäisi edes pienen 

osan lapsenmielisyyttä itsessään, jotta osaisi ottaa maailman hieman huolettomammin 

vastaan ja ymmärtäisi lapsia paremmin. Lapsille on erittäin tärkeää roolimalli, ihannoinnin 

kohde. Roolimallilta opitaan niin hyvät kuin huonotkin tavat, siksi aikuisen on oltava tark-

kana minkälaista esimerkkiä lapselle antaa (Karvonen 2003, 33). Nykyaikana kun elämä 

on todella hektistä ja maailma muuttuu koko ajan, teknologia lisääntyy ja vanhat tavat 

unohtuvat, olisi tärkeää yrittää pitää lapset lapsina niin kauan kuin on mahdollista. Kan-

nustaa lapsia lapselliseen leikkiin, eikä tuoda heitä aikuisten todellisuuteen liian aikaisin. 

Roolileikki vaiheessa lapsi pääsee kokeilemaan aikuisen roolia, mutta onnekseen pystyy 

jättämään roolin pois halutessaan ja jatkamaan lapsena oloa. 

 

Sosiaalisuus ja sosiaalinen kanssakäyminen näyttävät olevan katoava taito. Kuten talous-

sanomien uutisessa sanottiin, lapset eivät tunnu enää osaavan keskustella toistensa 

kanssa vaan leikkiminen tapahtuu hiljaa vierekkäin istuen ja omilla älylaitteilla pelaten. 

Lasten älylaitteiden käyttäminen on ristiriidassa. Koulut panostavat älylaitteisiin ja kannus-

tavat lapsia opettelemaan niiden käyttöä, mutta samalla sanovat, että liiallinen ruutuaika 

on pahaksi lapsille. Kummin pitäisi asian kanssa toimia, vähentää ruutuaikaa vai kannus-

taa lapsia teknologian käyttöön? Ehkä kultainen keskitie olisi paras ratkaisu asiaan. Tek-

nologian käyttäminen on kehittävä taito ja sitä pitäisi sopivassa suhteessa antaa lasten 

käyttää, mutta aikuisten kuuluu asettaa säännöt ja rajoitukset teknologian käytölle. Tärke-

ää on mahdollistaa yhteiset leikkiajat lapsille, jossa lasten on toimittava toisten lasten 

kanssa. Älylaitteiden käyttö on suotavaa sopivassa suhteessa, aikuisen valvovan silmän 

alla. 

 

Ennen teknologian aikakautta oli paljon enemmän naapuruston lasten pelailu hetkiä. Pe-

leihin käytiin keräämässä kaikki naapuruston lapset ja leikkejä leikittiin pimeään iltaan asti. 

Vaikuttaa siltä, että tänä päivänä nämä leikkiperinteet ovat kadonneet. Lapsilla on omat 

kaveripiirinsä ja välttämättä naapuruston lapsia ei edes tunneta. Lapset leikkivät omissa 

porukoissaan tai hautautuvat kotisohvalle. Naapurusto leikkiperinteet loivat uusia kave-

risuhteita, yhteisöllisyyttä ja lapset saivat huomaamattaan paljon hyötyliikuntaa. Tärkeä 

olisi yrittää elvyttää vanhojen aikojen leikkiperinteet. Tämä taas vaatisi aikuisilta panostus-

ta lasten leikkeihin, koska heidän täytyisi siirtää oma tietoisuutensa lapsille. Ongelmaan 
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on jo reagoitu ja maailmalle on luotu kansainvälinen pihapelipäivä, mikä yrittää innostaa 

kaikkia pelaamaan yhdessä ja tuomaan esiin vanhoja pihapelejä. 

 

Aikuisella on tärkeä rooli lapsen kehityksessä heti lapsen ensimmäisistä ikävuosista lähti-

en. Lapsen ensimmäisten vuosien saama läheisyys, rakkaus ja kannustus luovat polkua 

lapsen tulevaisuudelle. Aikuinen pystyy vaikuttamaan valtavasti lapsen itsetunnon raken-

tumiseen ja siihen, kuinka lapsi näkee itsensä. Läheisyydellä, välittämisellä ja positiivisella 

kannustamisella aikuinen antaa lapselle hyvät eväät tulevaisuuteen. 

 

Liikuntaryhmien ohjaajalla on suuri merkitys siihen, kuinka lapsi oppii. Liikunnanohjaajan 

on tärkeää olla motivoitunut ja tykätä liikkua lasten kanssa. Lapset vaistoavat heti jos ai-

kuinen ei tykkään olla lasten kanssa. Heittäytyminen ja lasten tasolle asettuminen on tär-

keää(Karvonen 2003, 86-87.) Aikuisen olisi hyvä ymmärtää lasten maailmaa ja heidän 

ajatuksen juoksua. Lastenohjauksessa eivät kehity ja opi ainoastaan lapset vaan ohjaa-

jankin taidot ja tietämys menevät eteenpäin. Hyvä liikunnanohjaaja toimii myös kasvatta-

jana. Ohjaaja luo rajoja lapsille ja opettaa heille oikean ja väärän merkitystä, käytöstapoja 

ja kanssakäymistä muiden lasten ja aikuisten kanssa. 

 

Positiivista nykypäivässä on, että ymmärrys liikunnan tärkeydestä on lisääntynyt. Lasten 

liikunta ja leikit nähdään positiivisessa valossa ja lapsia kannustetaan liikkumaan. Ihmiset 

ovat valppaampia oman terveytensä suhteen ja haluavat liikkua paljon ja syödä terveelli-

sesti. Aikuiset viestittävät omalla tekemisellään lapsille liikkumisen iloa ja intoa. Päättäjät-

kin ovat heränneet liikunnan tarpeellisuuteen ja lisänneet koululiikuntaa jokaiselle koulu-

päivälle. Monilla kouluilla on käytössään myös erinäisiä hankkeita, millä liikuttavat lapsia 

ja nuoria. 
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Liitteet 

Liite 1. Leikkiopas – minä leikin, me leikimme 

Minä	  leikin,	  me	  leikimme	  
Leikkiopas	  Asikkalan	  Raikkaalle	   

Tanja	  Hertell 
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Johdanto 
 
Leikkikirja on toteutettu osana Haaga-Helian liikunnanohjaaja monimuoto linjan opinnäyte-

työtä. Leikkikirja on osoitettu Asikkalan Raikas- seuralle. Leikkikirjan tarkoituksena on tu-

kea ja antaa vinkkejä lasten liikunnan ohjaamiseen niin jo olemassa oleville kuin uusille 

ohjaajillekin.  

 

Leikkikirjassa on eriteltynä perheliikunta, 2-3-vuotiaiden, 4-5-vuotiaiden ja 6-7-vuotiaiden 

leikkiminen ja liikunta. Jokaiseen ikäjakaumaan on perusteltu, minkä takia juuri näitä leik-

kejä olisi hyvä leikkiä tietyn ikäisten lasten kanssa. 

 

Leikkikirjasta on pyritty tekemään mahdollisimman inspiroiva kuvitusten ja värikkäiden 

ohjaajahuomioruutujen kautta. Leikkikirjan liitteenä Asikkalan Raikkaalle menee joitain itse 

tehtyjä välineitä. 

 

 

Lasten liikunnan kolme tärkeintä tavoitetta: 

1. Antaa lapselle virikkeitä ja opettaa taitoja monipuoliseen liikuntaan. 

2. Opettaa lapsi ymmärtämään hyvän kunnon ja motoristen taitojen merkitys omalle 

terveydelle ja kehitykselle. 

3. Pyrkiä saamaan jokaiselle lapselle henkilökohtainen hyvä olo fyysisen liikunnan 

kautta. 

− (Autio 2007, 25). 
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Leikkiminen 
 
Lasten leikissä aikuisella on suuri vaikutusvalta. Aktiivinen aikuinen antaa hyvän esimer-

kin lapsille. Aikuinen voi omalla toiminnallaan saada ujoimmat ja hiljaisimmatkin lapset 

ryhmän leikkiin mukaan. Aikuisen rooli lapsen leikissä on olla kannustava. Lapsia olisi 

hyvä kannustaa luovaan leikkiin, missä lapset saavat itse kokeilla ja tehdä. Aikuinen voi 

toimia leikkiin johdattajana ja innostajana, varmistaa, että lasten leikin tavoite toteutuu eli 

kaikki iloitsevat ja pääsevät pitämään hauskaa. Aikuinen antaa lasten leikkiin kipinän ja 

pystyy sitä kautta epäsuorasti opettamaan lapsille haluamaansa asiaa. Aikuinen tarjoaa 

lapsille leikkiin virikkeet ja mielikuvat. Tykätyllä aikuisella on tärkeä rooli lapsen elämässä. 

Lapsi matkii niin hyvät kuin huonotkin tavat aikuisen tekemisistä, niinpä pidetyn aikuisen 

on tärkeä katsoa minkälaisen mallin lapselle antaa. (Autio 2007, 15-16. Karvonen 2003, 

18-25, 33.) 

 

Lasten leikin voi jakaa kolmeen osaan, toiminta-, rooli- ja sääntöleikkivaiheeseen. Toimin-

taleikkivaiheessa lapsi tutustuu itseensä ja ympäristöönsä liikkumalla ja kokeilemalla. 

Roolileikki- ja sääntöleikkivaihe menevät päällekäin. Lasten roolileikkeihin sisältyy erinäi-

siä sääntöjä ja määräyksiä. (Autio 2007, 15-16. Karvonen 2003, 18-25, 33.) 
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Perheliikunta 
 
Aikuinen laulaa ja leikkii,  hyväilee, kiikuttaa ja hypittää lasta. Lapsen ja aikuisen ensim-

mäiset leikit ovat yhteistä toimintaa. Imeväikäisen lapsen leikkiä on tutustua eri leluihin ja 

esineisiin, parhaimpia ovat kirkkaan väriset, äänekkäät ja käteen sopivat lelut. Leluja lapsi 

maistaa ja vaihtaa kädestä toiseen. Lapsi ottaa mallia aikuisesta, taitavammasta leikkijäs-

tä. Aikuisen tehtävänä on ohjata lapsi leikin maailmaan. (Lopperi 2004, 10.) 

 

Perheliikunta toimii terveyttä edistävänä liikuntamuotona. Usein perheliikuntaa mietittäes-

sä huomioidaan vain  lapsen liikkuminen, mutta todellisuudessa perheliikunnassa liikkuu 

niin lapsi kuin aikuinen. Aikuinen kuntoilee ja vahvistaa lihaksistoaan käyttämällä lasta 

lisäpainona liikkeissä. Aikuinen-lapsi liikunnan voi aloittaa jo lapsen ollessa 3-4 kuukautta 

ja jumppaamista voi jatkaa kahdeksanvuotiaaksi asti. Perheliikunnassa liikutaan musiikin 

tahtiin, kerrotaan loruja, lauletaan lauluja ja käytetään eri välineitä monipuolisesti. (Mietti-

nen 1999, 93-94). 

 

Perheliikunnassa	  ohjaajan	  kuuluu	  huomioida	  	  

niin	  lapset	  kuin	  aikuiset.	  Ohjaajan	  tehtävänä	  

	  on	  innostaa	  molempia	  osapuolia	  osallistumaan	  rohkeasti	  

yhteisiin	  leikkeihin.	  Ohjaajan	  täytyy	  olla	  helposti	  	  

lähestyttävä	  ja	  uskaltautua	  heittäytymään	  itse	  mukaan	  

	  leikkeihin.	  Ohjaaja	  toimii	  esimerkkinä	  ryhmäläisille!	  

Koko perheen kuntopiiri 

Kehittää: Koko perheen kuntopiiri kehittää sosiaalisia taitoa perheenjäsenten välillä ja li-

sää samalla aikuisten lihaskuntoa. 

Välineet: jumppamattoja 

Turvallisuus: Ohjaajan kuuluu ohjeistaa liikkeiden oikea tekniikka, jonka jälkeen ohjaaja 

valvoo, että tekniikat menevät oikein. 

 

Kuntopiiriliikekuvia (liite 1.) levitettynä ympäri salia. Ohjaaja käy kaikki liikkeet lävitse ryh-

mäläisille ja ryhmäläiset saavat kokeilla kaikkia liikkeitä, jotta liikkeet tulevat kaikille tutuik-

si. Kuntopiiriliikkeet ovat hauskaa yhdessä tekemistä perheille. Samalla liikkeissä lapset 

toimivat lisäpainona aikuisille. 

Liikkeet: 

• Rasiinakyykky 
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• Lentokone (jalkaprässi) 

• Hyvää huomenta – liike 

• Apinapuu 

• Pyllyjen siirto 

• Kyykky/kyykkyhyppy 

• Punnerrus 

• Lankku 

• Ankkakävely 

• Selkälihasliike 

• Kottikärrykävely 

• Juoksu lapsi selässä 

 

Hiiret karkaa 

Kehittää: Leikki kehittää lasten reagointikykyä ja perusliiketaitoja ja tuottaa iloa ja innos-

tusta. 

Välineet: laatikollinen palloja (esim, 

tennispallot) 

 

Ohjaaja menee keskelle salia pallo-

laatikon kanssa. Alkuohjeistuksessa 

ohjaaja kertoo lapsille ja vanhemmil-

le laatikossa olevan hiiriä ja hetken 

päästä hiiret lähtevät karkailemaan 

ympäri salia (ohjaaja heittelee pallo-

ja laatikosta ympäri salia). Ryhmä-

läisten tehtävänä on saada kaikki 

hiiret takaisin laatikkoon. Hiiret ovat 

vikkeliä ja karkaavat aina uudestaan ja uudestaan laatikosta. 

 

 

Helikopteri 

Kehittää: Leikki kehittää sosiaalisia taitoja perheenjäsenten välillä. Lasten perusliiketaidot 

kehittyvät leikissä. 

Turvallisuus: Ennen leikin aloittamista, pitää lapsia varoittaa törmäilemästä, jotta ketään ei 

satu. Kun aikuinen pyörittää lasta, ohjaaja ohjeistaa kaikkia katsomaan, että ympärillä on 

hyvin tilaa. 
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Ohjaajan merkistä (helikopterit lentoon) lapset lähtevät juoksemaan ympäriinsä. Juoksun 

temmellyksessä aikuinen nappaa aina välillä lapsensa kiinni ja alkaa pyörittämään lasta 

kainaloista, jonka jälkeen laskee lapsen alas ja lapsi jatkaa juoksuaan. 

 

Pikku kissa & iso kissa 

Kehittää: Perheen keskeisiä sosiaalisia taitoja. Lapsella kehittyy keskittymiskyky, luovuus 

ja luonteenpiirteet (esim., rohkeus). 

 

Lapset toimivat leikissä pikku kissoina ja aikuiset isoina kissoina. Isot kissat käyvät salin 

keskelle nukkumaan eli menevät mykkyrälle ja sulkevat silmänsä. Tällä välin pikku kissat 

menevät piiloon isoja kissoja. Kun ohjaaja antaa luvan niin isot kissat heräävät ja lähtevät 

kissamaisesti etsimään omia pikku kissojaan. Jos pikku kissat eivät meinaa löytyä niin he 

voivat antaa äänimerkkejä (maukua kuin kissat) isoille kissoille. Kun pikku kissat ovat löy-

tyneet otetaan leikki toistepäin. 

   Ohjaajan	  tulee	  kannustaa	  myös	  jokaista	  	  

vanhempaa	  näyttämään	  mallia,	  sillä	  lap-‐

set	  innostuvat	  erityisesti	  matkiessaan	  van-‐

hempiensa	  liikkeitä	  

Lehtien haravointi 

Kehittää: Leikki kehittää perheen keskeisiä sosiaalisia taitoja. Lapsella kehittää koordinaa-

tiokykyä ja kehontuntemusta. 

 

Ohjaaja laittaa musiikkia soimaan ja lapset lähtevät liitelemään lehtinä ympäri salia. Musii-

kin loputtua, lehdet/lapset kaatuvat lattialle. Vanhemmat kokoavat omat lehtensä/lapsensa 

ohjaajan osoittamaan paikkaan.  

 

Pullon pyöritys 

Kehittää: Leikki kehittää lasten perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta ja on 

lapselle sopivaa kuntoliikuntaa. 

 

Ryhmäläiset istuvat piirissä ja yksi pyöräyttää keskellä olevaa pulloa. Se jota pullo osoit-

taa saa keksiä, miksi eläimeksi ryhmäläiset muuttuvat. Ryhmäläiset lähtevät liikkeelle ym-

päri salia esittäen määrättyä eläintä. Ohjaajan merkistä palataan takaisin piiriin ja pyöräy-

tetään uudestaan pulloa. Ohjaaja pitää huolen siitä, että kaikki halukkaat saavat pyöräyt-

tää pulloa. 
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Peuhuleikit 

Kehittää: Kehittää perheen keskeisiä sosiaalisia taitoja. Leikki kehittää lapsella kehontun-

temusta ja koordinaatiokykyä. Tuottaa iloa ja innostusta. 

 

Peuhuleikkejä lapselle ja aikuiselle yhdessä. Peuhuleikit toteutetaan pehmeällä alustalla, 

jotta ei satu vahinkoja. 

-‐ Lapsi ratsastaa aikuisen selän päällä 

-‐ Aikuinen kierittää lasta ympäri pituussuunnassa 

-‐ Lapsi työntää konttausasennossa olevaa aikuista nurin 

-‐ Aikuinen menee maahan makaamaan ja lapsi kierittää aikuista  

-‐ Aikuinen punnertaa ja lapsi istuu selän päällä 

-‐ Aikuinen menee maahan makaamaan selälleen ja lapsi tulee aikuisen säärien 

päälle, aikuinen pitää lasta käsistä kiinni 

-‐ Aikuinen pyörittää ja hypittää lasta 

-‐ Lapsi hyppää aikuisen reisien päälle (seiste), aikuinen pitää lasta käsistä kiinni 

-‐ Aikuinen menee maahan makaamaan mahalleen ja lapsi kävelee aikuisen selän 

päällä 

-‐ Kaksi aikuista ottaa lasta käsistä ja jaloista kiinni ja he keinuttavat lasta  

-‐ Aikuinen ottaa lasta nilkoista kiinni ja roikottaa pää alaspäin 

-‐ Lapsi kävelee aikuisen reisiä pitkin ja tekee kuperkeikan, aikuinen pitää lapsen kä-

sistä kiinni 

-‐ Aikuinen asettuu maahan selälleen makaamaan ja lapsi tulee aikuisen jalkapohjien 

päälle, aikuinen pitää lapsen käsistä kiinni 

-‐ Aikuinen istuu lattialla ja lapsi tekee kuperkeikan aikuisen olkapään yli etupuolelle 

-‐ Lapsi ratsastaa aikuisen reppuselässä 

-‐ Lapsi ratsastaa aikuisen hartioilla 

-‐ Aikuinen istuu lattialla jalat suorina ja lapsi tasapainoilee aikuisen jalkojen päällä, 

aikuinen pitää lapsen käsistä tarvittaessa kiinni 

 

Tunnelit & kolot 

Kehittää: Kehontuntemusta, koordinaatiokykyä ja perusliiketaitoja. Tuottaa iloa ja innos-

tusta. 

 

Aikuinen tekee itsestään vähintään viisi erilaista koloa tai tunnelia, joista lapsi mönkii läpi. 

Tämän jälkeen voidaan vaihtaa osia. 
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Maalarien rentoutus 

Kehittää: Luovuutta, huomiointikykyä ja keskittymiskykyä. 

 

Ohjaaja laittaa rauhallisen musiikin soimaan. Lapsi asettuu maahan päinmakuulle ja ai-

kuinen alkaa maalaamaan lapsen selkään erilaisia kuvioita. Ohjaajan käskystä tehdään 

osien vaihto, aikuinen menee maahan makaamaan ja lapsi toimii maalarina. Lapsien 

kanssa voi käyttää mielikuvitusta esimerkiksi, ohjaaja voi kehottaa lapsia miettimään, että 

minkä väriseksi he aikuisen maalaavat. 

 

Loruleikit 

Kehittää: Luovuutta, muistia, keskittymiskykyä, perusliiketaitoja ja koordinaatiokykyjä. 

 

Matka mummolaan 

1. Ryhmäläiset istuvat piiriin lattialle, lapset istuvat aikuisen sylissä. Käydään lasten 

nimikierros lävitse. Aikuinen hypittää lasta ja jokaisen kohdalla lauletaan (lapsen 

oikealla nimellä): ”Maija, Maija, kiva kun oot täällä”. 

2. Ohjaaja ohjeistaa, että alkaa matka mummolaan. Lapset juoksevat aikuisen kans-

sa käsi kädessä ympäri salia. 

3. Matkalla mummolaan käytetään erilaisia välineitä. Esimerkiksi, lapsi ratsastaa he-

vosella (menee aikuisen reppuselässä), ratsastaa ponilla (aikuinen konttaa ja lapsi 

ratsastaa selässä) jne. 

4. Ohjaaja ohjeistaa, että vastaan tulee iso järvi ja täytyy lähteä soutamaan. Aikuinen 

ja lapsi istuvat maahan vastakkain ja alkavat tekemään soutuliikettä. 

5. Matkalla mummolaan tulee vastaan tunneli. Aikuiset muodostavat tunnelin, josta 

lapset pääsevät menemään läpi. 

6. Matkalla on myös erilaisia kiviä ja koloja, aikuiset muodostavat erilaisia ”esteitä” 

kehoistaan. 

7. Mummolan matkalla lapset pääsevät myös lentokoneeseen. Aikuinen asettuu se-

linmakuulle maahan ja nostaa lapsen jalkapohjien tai säärien päälle ja pitää käsis-

tä kiinni. Lentokone laskeutuu mummolan pihalle. 

 

Harakka huttua keittää 

Välineenä käytetään lapsen kättä. Lapsen kämmen on kattila missä huttua keitetään. Kei-

tosta jaetaan lapsen sormenpäihin.  

1. Harakka huttua keittää, hännällänsä hämmentää, pyrstöllänsä pyörittää, nokallan-

sa maistaa. 
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2. Antaa tälle, antaa tälle, antaa tälle antaa tälle, mutta tälle ei anna ollenkaan (jakaa 

lapsen sormenpäihin). Harakka lähti kaivolta vettä hakemaan (kävelee sormilla 

lapsen kättä pitkin). 

3. Tässä on kivi, tässä on oja ja täällä se kaivo löytyi (Kutittaa kainalosta). 

 

Piiri pieni pyörii 

1. Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii. Sormet sanoo so, so, so, kengän kannat 

ko,ko,ko. 

2. Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii. Kädet panee lip,lap,lap, kengän kärjet kip, 

kap,kap. 

3. Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii. Toisiansa tervehtää, sitten paikoilleen jää. 

4. Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii. Vakavina seisovat, vallan niin kuin vanhemmat. 

 

Itikka sormileikki 

1. Olipa kerran itikka (näytetään sormilla itikkaa sormien välissä) 

2. Jolla oli nätti sitikka (pyöritellään kuviteltua rattia) 

3. Ja sen takapenkillä ( heilautetaan peukaloilla olkapään yli) 

4. Kävi itikka iltalenkillä (heilutetaan käsiä kuin olisi iltalenkillä) 

 

Aurinko aurinko lättyjä paistaa 

1. Aurinko, aurinko lättyjä paistaa (taputetaan käsiä yhteen) 

2. Hauska on auringon lättyjä maistaa (syödään leikisti lätyt) 

3. Kiipeän puuhun (esitetään puuhun kiipeämistä) 

4. Pistelen suuhun (käsillä syödään lättyjä) 

5. Loput voin heittää ukolle kuuhun (heitetään kuvitellusti lätyt) 

6. Sitten käynkin nukkumaan (esitetään nukkumaan menemistä) 

7. Pikkuinen masu pullollaan (hierotaan masua) 

 

Tuiki tuiki tähtönen 

”Tuiki, tuiki tähtönen. Tuiki, tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen. Korkealla loistat vaan, kat-

sot alas maailmaan. Tuiki, tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen.” 

1. Tuiki, tuiki : sormilla näytetään tähden tuikkimista 

2. Tähtönen : kaksi sormea laitetaan ristiin, tähden merkiksi 

3. Iltaisin : käsi vedetään otsalta alas 

4. Sua katselen : osoitetaan sormilla ylös ja katse suunnataan myös ylös 

5. Korkealla: heilutetaan kättä pään yläpuolella edestakaisin 

6. Loistavaa: pyöritetään kättä ympäri ylhäällä 

7. Katsot alas : katsotaan ja osoitetaan alas 
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8. Maailmaan : tehdään käsillä ympyrä 

 

Vauvahieronta 

Kehittää: kehontuntemusta ja rentouttaa 

Välineet: jumppamattoja, vilttejä 

 

Asetetaan lapsi selinmakuulle matolle. Vauvan hieronta aloitetaan vähitellen. Vauvan täy-

tyy antaa tottua kosketukseen, sivelyyn.  

1. Hieronta aloitetaan sivelemällä vauvan päälakea ja sieltä poskiin ja leuan alle. 

Sormenpäillä pyöritetään vauvan hiuspohjaa. 

2. Sormet laitetaan vauvan niskakuoppaan molemmille puolille, josta edetään kallon-

pohjaa myöten pyörivin liikkein korvien taakse. Aikuinen hieroo vauvan niska-

hartialihakset parilla sormella, unohtamatta korvia. 

3. Aikuinen laittaa neljä sormea vauvan selän alle lapaluiden väliin ja hieroo lihaksia 

pyörivin liikkein. 

4. Liike jatkuu kohti olkapäitä, jonka jälkeen siirrytään etupuolelle solisluiden alle. Lii-

ke jatkuu kainaloiden alle ja kylkiluita pitkin alas, eteen ja takaisin ylös lähtöasen-

toon. Sormia pyöritetään hellästi, vauvaa satuttamatta. 

5. Aikuinen ottaa vauvan kädestä kiinni ja ravistaa sitä vähän. Vapaalla kädellä hiero-

taan lapaluuta, mistä edetään olkapään kautta olkavarrelle. Molemmilla käsillä, 

lypsäviä liikkeitä kättä pitkin, sormia kohti. Aikuinen pyörittää peukalolla vauvan 

kämmenpohjaa. Jokaista vauvan sormea aikuinen pyörittää peukalon ja etusor-

men välissä erikseen. Kädenselkää hierotaan rystysistä ranteeseen päin. 

6. Aikuinen liu-uttaa käsiään vauvan leuan alta napaa kohti. ja navan kohdalta vuoro-

tellen jalkaa pitkin alaspäin. Lopulta liike jatkuu kokonaan leuan alta varpaisiin asti. 

7. Aikuinen piirtää vauvan vatsaan vasemmalla kädellä koko ympyrän ja oikealla kä-

dellä puolikkaan ympyrän, jonka jälkeen ottaa vauvan pepun käsiinsä ja keinuttaa 

hiljalleen puolelta toiselle. Aikuisen sormet hierovat vauvan ristiselkää. 

8. Jalkojen hieronta tapahtuu samalla tavalla kuin käsien. Aikuinen vetää kädet vau-

van reidestä nilkkaan, vuoroin oikealla kädellä ja vuoroin vasemmalla kädellä. Tä-

mä toistetaan niin etu kuin takapuolelta. 

9. Aikuinen pyörittää hellävaraisesti lapsen nilkkaa ja painelee jalkapohjia kantapäis-

tä varpaisiin ja takaisin. Aikuinen piirtää ympyröitä koko jalkapohjan alueelle ja hie-

roo myötäpäivää. Jokaista varvasta hierotaan erikseen. Aikuinen painelee pieniä 

ympyröitä vauvan nilkan ympärille.  

10. Vauva käännetään vatsalleen ja aikuinen sivelee vauvan vartaloa kämmenellä nis-

kasta nilkkoihin. Selkärangan vierestä sivellään kahdella sormella ylhäältä alas. 

Sormenpäillä aikuinen tekee pieniä pyörteitä vauvan selkärangan kummallekin 
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puolelle. Käsiä kuljetetaan vauvan selän yläosasta alas ja takaisin muutamia kerto-

ja. 

11. Lopuksi vauva kääritään lämpimään kapaloon ja keinutetaan sylissä. 

 

Pullan leivonta 

Kehittää: Kehontuntemusta, luovuutta ja rentouttaa. 

Välineet: jumppamatot 

 

Lapsi menee jumppamatolle selälleen makaamaan. Ohjaaja voi halutessaan laittaa taus-

talle jotain rauhallista lasten musiikkia. Aikuinen toimii pullan leipojana ja lapsi pulla-

taikinana 

1. Ensin vaivataan pullataikinaa eli pyöritetään, keinutetaan lasta lattialla. Levitetään 

pullataikina alustalle. 

2. Voidellaan pullataikinan päälle voita eli aikuinen sivelee lasta käsillään. 

3. Ripotellaan kanelia ja sokeri pullataikinalle eli kutitetaan lasta. 

4. Letitetään pullataikina, laitetaan lapsen kädet ja jalat ristiin. 

5. Työnnetään pulla uuniin paistumaan. Välillä katsotaan onko pulla jo valmista, ei 

ole niin työnnetään pulla takaisin uuniin. 

6. Lopulta otetaan valmis pulla pois uunista. Ennen syömistä, täytyy puhaltaa pullaan 

kun se on juuri uunista tullut. 

7. Viimeiseksi syödään pulla, aikuinen leikkii syövänsä pullan ja samalla kutittaa las-

ta. 

Ohjauksen	  kohderyhmä	  voi	  vaihtua	  monta	  

kertaa	  tunnin	  aikana,	  mutta	  tärkeitä	  on,	  

että	  osallistujat	  tietävät,	  kenelle	  ohjaaja	  

puhuu.	  

Leikkivarjoleikit	  
Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta, huomiointikykyä, tiedolli-

sia kykyjä ja tuottaa iloa ja innostusta. 

Välineet: leikkivarjo, eri kokoisia pehmoisia palloja,  

Huomioitavaa: Tarvittaessa perheen pienimmät voivat toimia yhdessä vanhemman kans-

sa. 

 

Karuselli 

Leikkivarjo levitetään isoksi lattialle ja kaikki ryhmälaiset ottavat varjon reunoista kiinni. 

Valitaan ryhmälaisista muutama lapsi istumaan leikkivarjon keskelle. Varjosta kiinni pitä-
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vät ryhmälaiset lähtevät kävelemään tiettyyn suuntaan ja nopeennuttavat vauhtia tasai-

seen tahtiin. Varjo pyörii ympäri ja tuntuu keskellä olevista lapsista karusellilta. Tietyin 

väliajoin vaihdetaan uusia lapsia varjon keskelle, jotta kaikki halukkaat pääsevät olemaan 

keskellä. 

 

Paikanvaihto 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmälaiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Sa-

man perheen aikuinen ja lapsi valitsevat yhdessä jonkin leikkivarjon väreistä itselleen. 

Ohjaaja ohjeistaa ryhmälaisia nostamaan ja laskemaan varjoa. Kun varjo on alhaalla oh-

jaaja sanoo, mitkä värit vaihtavat paikkaa varjon alta varjon noustessa ylös. Jokainen väri 

lausutaan vuorotellen, jotta kaikki ryhmälaiset pääsevät vaihtamaan paikkaa varjon alta. 

Ryhmälaiset yrittävät päästä varjon alta pois ennen kuin varjo laskeutuu takaisin alas. 

Lopuksi ohjaaja voi käskeä kaikkia värejä vaihtamaan paikkaa yhtä aikaa, jolloin kun kaik-

ki ryhmälaiset päästävät varjosta irti, varjo lentää kaikkien osallistujien päälle. 

 

Popkornin keittäminen 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmälaiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaaja laittaa varjon keskelle palloja (huom! Pallot voivat olla erikokoisia). Ohjaaja ohjeistaa 

”popkornien keittämisen”. Popkorneja aletaan keittämään kevyesti, ryhmälaiset heiluttavat 

varjoa hiljaa. Popkorneja keitetään koko ajan kovempaa (ohjaajan ohjeistuksella) eli var-

joa heilutetaan aina nopeammin ja nopeammin. Lopulta pallot/popkornit alkavat pomppia 

pois varjosta/kattilasta. 

 

Teltta/sieni 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmälaiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaajan ohjeistuksella varjoa lähdetään liikuttamaan ylös ja alas. Ohjaajan ohjeistuksesta 

varjon ollessa ylhäällä kaikki ryhmälaiset ottavat askeleen eteenpäin ja istuvat alas, vetä-

en samalla varjon takapuoliensa alle. Varjo täyttyy ilmalla ja muodostaa teltan/sienen ih-

misten ympärille. Ryhmälaisten tahdosta / ohjaajan ohjeistuksesta leikki voidaan toistaa 

uudestaan. 

 

2 vaihtoehto 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmälaiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaajan ohjeistuksella varjoa lähdetään liikuttamaan ylös ja alas. Ohjaajan ohjeistuksesta 

varjon ollessa ylhäällä ryhmälaiset käyvät makaamaan maahan mahalleen ja vetävät var-

jon pään päälle. Kaikkien ryhmälaisten päät ovat varjon sisällä ja vartalot ulkona. Varjo 

muodostaa teltan/sienen päiden päälle. Ryhmälaisten tahdosta / ohjaajan ohjeistuksesta 

leikki voidaan toistaa uudestaan. 
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Musiikkileikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta, huomiointikykyä, luovuut-

ta, luonteenpiirteitä (esim, rohkeus) ja sosiaalisia taitoja.  

Välineet: lasten musiikkia 

 

Sutsisatsi 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia toimimaan laulun ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja laittaa kappaleen 

soimaan ja leikkii lasten mukana, näyttäen lapsille esimerkkiä. 

 

Kapteeni käskee 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia toimimaan laulun ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja laittaa kappaleen 

soimaan ja leikkii lasten mukana, näyttäen lapsille esimerkkiä. 

 

Huugi-guugi 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia toimimaan laulun ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja laittaa kappaleen 

soimaan ja leikkii lasten mukana, näyttäen lapsille esimerkkiä. 

 

Pää-olkapää-peppu 

Asetutaan saliin niin, että lapset näkevät ohjaajan kunnolla. Ohjaaja alkaa laulaa laulua ja 

samalla koskettaa laulussa mainittuja ruumiinosia. Lapset voivat laulaa ohjaajan mukana. 

Laulun tahti nopeentuu koko ajan. 

-‐ pää olkapää peppu 

-‐ polvet varpaat 

-‐ polvet varpaat 

-‐ pää olkapää peppu 

-‐ polvet varpaat 

-‐ polvet varpaat 

-‐ silmät korvat ja vatsaa taputa 

-‐ pää olkapää peppu 

-‐ polvet varpaat 

-‐ polvet varpaat 

 

Formula 

Turvallisuus: Tärkeää on ohjeistaa lapset juoksemaan samaan suuntaan salissa. 

 

Ryhmän aikuiset muodostavat piirin saliin ja avaavat jalat haaralleen, jotta lapset pääse-

vät pujahtamaan jalkojen välistä. Lapset asettuvat vanhempien eteen sisäpiirin, valmiina 
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menemään jalkojen välistä. Aina kun musiikki soi, lapset menevät portistaan lävitse ja 

lähtevät juoksemaan ohjaajan osoittamaan suuntaan. Lapset leikkivät formula-autoja ja 

laittavat kädet ratiksi eteen. Ohjaaja ohjeistaa, että lapset voivat äännellä juostessaan niin 

kuin autot. Aina kun musiikki loppuu lapset juoksevat omalla varikkopisteelleen (oman 

aikuisen luokse) ja pujahtavat portista läpi (vanhempien jalkojen välistä). Ohjaaja näyttää 

ja ohjeistaa mitä ”formula autoille tehdään”: 

-‐ Jousituksen tarkistus – aikuinen pompittaa lasta ylös ja alas 

-‐ Pyyhkijöiden toimivuuden tarkistus – aikuinen liikuttaa lapsen käsiä pyyhkijöiden 

tavoin eri suuntiin 

-‐ Renkaiden vaihto – lapsi käy selinmakuulle maahan aikuinen ”vaihtaa renkaan” jo-

kaisen raajaan vuorollaan 

-‐ Tankkaus – lapsi käy punnerrus asentoon ja aikuinen ravistaa toisesta jalasta. Jos 

lapsi kykenee olemaan käsien varassa niin aikuinen voi nostaa molemmat jalat irti 

lattiasta. 

-‐ Auton korjaus – lapsi käy kontalleen maahan, aikuinen pujahtaa selinmakuulle 

lapsen viereen/alle ja kutittaa lasta vatsasta ja kainaloista. 

-‐ Auton hajoaminen – Ohjaaja ohjeistaa lapsia, että kun musiikki loppuu niin autot 

hajoavat ja lapset käyvät makaamaan maahan siihen kohdalle missä ovat. Varik-

kopisteet tulevat noutamaan lapsia eli aikuiset käyvät hinaamassa (vetävät) lapset 

varikolle. 

Hinauksen jälkeen vaihdetaan osia lasten ja aikuisten kanssa, Aikuisista tulee formula 

autoja ja lapsista varikkopisteitä. Tehtävät suoritetaan samalla tavalla kuin aikaisem-

minkin, mutta aikuiset voivat helpottaa tehtäviä, jotta lapset pystyvät suorittamaan ne. 

 

Taikurihippa 

Kehittää: Tiedollista aluetta, perusliiketaitoja ja koordinaatiokykyä. 

Välineet: Sanomalehti taikasauvat 

Turvallisuus: Sanomalehti sauvalla ei saa lyödä vaan sillä kuuluu koskettaa. 

 

Ohjaaja jakaa vapaaehtoisille hipoille taikasauvat ja ohjeistaa, että taikasauvalla otetaan 

kiinni koskettamalla ei lyömällä. Aina kun taikuri saa kiinni niin pitää jähmettyä ohjaajan 

näyttämään asentoon. Pelastus tapahtuu myös taikasauvalla koskettamalla. Jokainen 

taikuri voi jähmettää ja pelastaa kenet tahansa kiinniotettavista. 

Esimerkki liikkeitä: 

-‐ selinmakuulle maahan 

-‐ kukkovaaka 

-‐ vaaka 

-‐ kivi 
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-‐ tähtiasento 

 

Ketteryyskaruselli 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta ja keskittymiskykyä. 

Välineet: pieniä esineitä (esim, suklaamunista saadut lelut) 

 

Ohjaaja rakentaa ketteryysradan ja käy sen lävitse ryhmäläsille. Aikuiset auttavat lasta 

ketteryysradan tehtävissä. Pienet lelut asetetaan keskelle salia, mistä lähtee eri radat ym-

päri salia. Lapsi valitsee yhden lelun keskeltä ja lähtee suorittamaan valitsemaansa rataa. 

Radan lopussa lapsi asettaa lelun radan päähän (ohjaajan osoittama paikka). Lapsi vaih-

taa aina rataa lelun vietyään, jotta pääsee käymään kaikki radat lävitse. Leikki jatkuu niin 

kauan kun leluja on keskellä jäljellä. Leikin voi ottaa uudestaan niin, että lapset palauttavat 

leluja keskelle. Ketteryysratoja voi rakentaa erilaisia, välineistä riippuen.  

Esimerkkirata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyykkipoikaleikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, keskittymiskykyä, huomiointikykyä, sosiaalisia taitoja ja tiedol-

lista aluetta. 

Välineet: pyykkipoikia 

 

Etsi pyykkipoika 

Otetaan viisi pyykkipoikaa per ryhmä/pari. Lapsi sulkee silmänsä ja aikuinen piilottaa viisi 

pyykkipoikaa lapsen vaatteisiin. Kun aikuinen on valmis saa lapsi alkaa arvuuttelemaan, 

että mistä pyykkipoikia löytyy. Pyykkipoikien löydettyä vaihdetaan osia. 
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Pyykkipojan varastus 

Turvallisuus: Pyykkipoikia ei saa turvallisuussyistä asettaa paidan kaula-aukkoon kiinni. 

Pyykkipoikia ei saa repiä irti vaan ne irrotetaan rauhallisesti, jotta vaatteet pysyvät ehjinä. 

 

Jokainen ryhmäläinen ottaa viisi pyykkipoikaa ja kiinnittää ne vaatteisiinsa, mutta ei pai-

dan kaula-aukkoon, ettei satu vahinkoja. Ohjaajan merkistä kaikki lähtevät varastamaan 

pyykkipoika toisiltaan. Kun saa kiinni jonkun pelaajista, täytyy kiinnijääneen pysähtyä ja 

kiinniottaja saa ottaa yhden pyykkipojan. Pyykkipoikien repiminen on kiellettyä! Ohjaajan 

merkistä leikki loppuu ja lasketaan kuinka monta pyykkipoikaa kullakin on. Tämän jälkeen 

leikitään leikkiä toistepäin eli yritetään päästä pyykkipojista eroon.  Aina kun saa kiinni 

jonkun saa kiinnittää pyykkipojan toisen vaatteisiin. 
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2-3-vuotiaiden liikunta 
 
Tässä iässä lelut saavat oikean merkityksen. Autoa ei enää laiteta suuhun vaan sillä aje-

taan. Lapselle on hyvä tarjota välineitä, millä on selkeä käyttötarkoitus esimerkiksi, pallo, 

auto tai muoviastiat. Kolmannen ikävuoden saavutettuaan lapsi siirtyy kohti roolileikkejä. 

Lapsi ottaa itselleen erilaisia rooleja ja aikuisen tehtävänä on havaita leikkijöiden tarpeet 

ja mukauttaa toimintansa niihin. (Lopperi 2004, 10). 

 

Aikuisen tehtävä tässä lapsen ikävaiheessa on tukea lasta leikissään, jotta lapsi kehittyy 

parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsen liikkuminen ja kävely on varmaa, mutta juoksemi-

sessa ja portaiden nousemisessa on vielä jonkin verran haasteita. Pallon potkiminen ja 

heittäminen onnistuu 2-3-vuotiailta. Lapsen silmä-käsikoordinaatio kehittyy kovaa vauhtia. 

Leikkien sääntöjen on hyvä olla mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä. 

Ryhmissä kannattaa teettää kaikilla lapsilla samoja liikkeitä. Turvallisuudesta huolehtele-

minen on erittäin tärkeää, koska 2-3-vuotiaat eivät vielä kunnolla ymmärrä tilankäyttöä, 

suunnanmuutoksia ja pysähtymisiä. (Karvonen 2003, 140). 

 

Yhteistyö	  lapsen	  vanhempien	  kanssa	  on	  tärkeää,	  koska	  

lapselle	  voi	  olla	  vaikeaa	  jäädä	  tunnille	  ilman	  vanhempaa.	  

Ohjaajan	  on	  tärkeää	  olla	  kannustava,	  mutta	  ei	  saa	  painostaa	  	  

lasta	  liikaa.	  Heittäydy	  mukaan	  leikkiin,	  asetu	  lapsen	  tasolle	  ja	  	  

huomioi	  kaikki	  lapset	  yksilöllisesti	  jossain	  vaiheessa	  tuntia.	  

Pullon pyöritys 

Kehittää: Leikki kehittää lasten perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta ja on 

lapselle sopivaa kuntoliikuntaa. 

Välineet: Pullo 

 

Ryhmäläiset istuvat piirissä ja yksi pyöräyttää keskellä olevaa pulloa. Se jota pullo osoit-

taa saa keksiä, miksi eläimeksi ryhmäläiset muuttuvat. Ryhmäläiset lähtevät liikkeelle ym-

päri salia esittäen määrättyä eläintä. Ohjaajan merkistä palataan takaisin piiriin ja pyöräy-

tetään uudestaan pulloa. Ohjaaja pitää huolen siitä, että kaikki halukkaat saavat pyöräyt-

tää pulloa. 
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Leikkivarjoleikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta, huomiointikykyä, tiedolli-

sia kykyjä ja tuottaa iloa ja innostusta. 

Välineet: leikkivarjo, erikokoisia pehmoisia palloja,   

 

Tärkeää	  on	  antaa	  lasten	  itse	  käyttää	  	  

mielikuvitustaan	  ja	  luovuuttaan.	  

Karuselli 

Leikkivarjo levitetään isoksi lattialle ja kaikki ryhmälaiset ottavat varjon reunoista kiinni. 

Valitaan ryhmälaisista muutama lapsi istumaan leikkivarjon keskelle. Varjosta kiinni pitä-

vät ryhmälaiset lähtevät kävelemään tiettyyn suuntaan ja nopeennuttavat vauhtia tasai-

seen tahtiin. Varjo pyörii ympäri ja tuntuu keskellä olevista lapsista karusellilta. Tietyin 

väliajoin vaihdetaan uusia lapsia varjon keskelle, jotta kaikki halukkaat pääsevät olemaan 

keskellä. 

 

Paikanvaihto 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmälaiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Sa-

man perheen aikuinen ja lapsi valitsevat yhdessä jonkin leikkivarjon väreistä itselleen. 

Ohjaaja ohjeistaa ryhmälaisia nostamaan ja laskemaan varjoa. Kun varjo on alhaalla oh-

jaaja sanoo, mitkä värit vaihtavat paikkaa varjon alta varjon noustessa ylös. Jokainen väri 

lausutaan vuorotellen, jotta kaikki ryhmälaiset pääsevät vaihtamaan paikkaa varjon alta. 

Ryhmälaiset yrittävät päästä varjon 

alta pois ennen kuin varjo laskeutuu 

takaisin alas. Lopuksi ohjaaja voi käs-

keä kaikkia värejä vaihtamaan paik-

kaa yhtä aikaa, jolloin kun kaikki ryh-

mälaiset päästävät varjosta irti, varjo 

lentää kaikkien osallistujien päälle. 

 

Popkornin keittäminen 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki 

ryhmälaiset ottavat kiinni leikkivarjon 

reunoista. Ohjaaja laittaa varjon keskelle palloja (huom! Pallot voivat olla erikokoisia). Oh-

jaaja ohjeistaa ”popkornien keittämisen”. Popkorneja aletaan keittämään kevyesti, ryhmä-

laiset heiluttavat varjoa hiljaa. Popkorneja keitetään koko ajan kovempaa (ohjaajan ohjeis-

tuksella) eli varjoa heilutetaan aina nopeammin ja nopeammin. Lopulta pallot/popkornit 

alkavat pomppia pois varjosta/kattilasta.  
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Teltta/sieni 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmälaiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaajan ohjeistuksella varjoa lähdetään liikuttamaan ylös ja alas. Ohjaajan ohjeistuksesta 

varjon ollessa ylhäällä kaikki ryhmälaiset ottavat askeleen eteenpäin ja istuvat alas, vetä-

en samalla varjon takapuoliensa alle. Varjo täyttyy ilmalla ja muodostaa teltan/sienen ih-

misten ympärille. Ryhmälaisten tahdosta / ohjaajan ohjeistuksesta leikki voidaan toistaa 

uudestaan. 

 

2 vaihtoehto 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmälaiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaajan ohjeistuksella varjoa lähdetään liikuttamaan ylös ja alas. Ohjaajan ohjeistuksesta 

varjon ollessa ylhäällä ryhmälaiset käyvät makaamaan maahan mahalleen ja vetävät var-

jon pään päälle. Kaikkien ryhmälaisten päät ovat varjon sisällä ja vartalot ulkona. Varjo 

muodostaa teltan/sienen päiden päälle. Ryhmälaisten tahdosta / ohjaajan ohjeistuksesta 

leikki voidaan toistaa uudestaan. 

 

Ketteryyskaruselli 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta ja keskittymiskykyä 

Välineet: pieniä esineitä (esim, suklaamunista saadut lelut) 

 

Ohjaaja rakentaa ketteryysradan ja käy sen lävitse ryhmäläsille. Aikuiset auttavat lasta 

ketteryysradan tehtävissä. Pienet lelut asetetaan keskelle salia, mistä lähtee eri radat ym-

päri salia. Lapsi valitsee yhden lelun keskeltä ja lähtee suorittamaan valitsemaansa rataa. 

Radan lopussa lapsi asettaa lelun radan päähän (ohjaajan osoittama paikka). Lapsi vaih-

taa aina rataa lelun vietyään, jotta pääsee käymään kaikki radat lävitse. Leikki jatkuu niin 

kauan kun leluja on keskellä jäljellä. Leikin voi ottaa uudestaan niin, että lapset palauttavat 

leluja keskelle. Ketteryysratoja voi rakentaa erilaisia, välineistä riippuen.  

 

Musiikkileikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta, huomiointikykyä, luovuut-

ta, luonteenpiirteitä (esim, rohkeus) ja sosiaalisia taitoja.  

Välineet: lasten musiikkia 

 

Sutsisatsi 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia toimimaan laulun ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja laittaa kappaleen 

soimaan ja leikkii lasten mukana, näyttäen lapsille esimerkkiä. 
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Kapteeni käskee 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia toimimaan laulun ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja laittaa kappaleen 

soimaan ja leikkii lasten mukana, näyttäen lapsille esimerkkiä. 

 

Huugi-guugi 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia toimimaan laulun ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja laittaa kappaleen 

soimaan ja leikkii lasten mukana, näyttäen lapsille esimerkkiä. 

 

Pää-olkapää-peppu 

Asetutaan saliin niin, että lapset näkevät ohjaajan kunnolla. Ohjaaja alkaa laulaa laulua ja 

samalla koskettaa laulussa mainittuja ruumiinosia. Lapset voivat laulaa ohjaajan mukana. 

Laulun tahti nopeentuu koko ajan. 

-‐ pää olkapää peppu 

-‐ polvet varpaat 

-‐ polvet varpaat 

-‐ pää olkapää peppu 

-‐ polvet varpaat 

-‐ polvet varpaat 

-‐ silmät korvat ja vatsaa taputa 

-‐ pää olkapää peppu 

-‐ polvet varpaat 

-‐ polvet varpaat 

 

Hämähäkki 

Kehittää: Perusliiketaitoja ja huomiointikykyä. 

 

Lapset leikkivät hämähäkkejä ja kulkevat salissa nelinkontin. Ohjaajan merkistä lapset 

kääntyvät selälleen maahan ja alkavat sätkiä jaloillaan (hämähäkit säikähtävät ääntä). 

Kun ohjaaja sanoo, että vaara on ohi niin he kääntyvät takaisin ja jatkavat leikkiä. 
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Kosketa kehonosia 

Kehittää: Luovuutta, kehontuntemusta ja tiedollista aluetta. 

 

Lapset liikkuvat salissa vapaasti musiikin tahtiin. Kun musiikki lakkaa, lapset pysähtyvät 

paikalleen. Ohjaaja kertoo, mitä ruumiinosia kosketetaan, esimerkiksi, taputa vatsaa, silitä 

tukkaa, kutita varpaita ym. 

 

Eläinystävä 

Kehittää: Perusliiketaitoja ja sosiaalisia taitoja 

Välineet: eläinpehmoleluja 

 

Jokaiselle lapselle jaetaan yksi pehmolelu. Lapset asettuvat saliin pareittain. Ohjaaja tai 

pariton lapsi sanoo: ”Haluan pupun ystäväkseni.” Se lapsi, jolla on pupu pehmoleluna, 

liikkuu pupun tavoin tämän viereen. Lapsi voi liikkuessaan myös äännellä eläimen tavoin. 

Se, joka jäi parittomaksi on vuorossa seuraava ja saa pyytää itselleen ystävän. Ohjaaja 

katsoo, että kaikki lapset pääsevät vuorollaan osallistumaan leikkiin. Leikkiä voidaan leik-

kiä uudestaan jakamalla pehmolelut uusiksi lapsille. 

 

Sanallisen	  ohjeistuksen	  lisäksi	  

on	  hyvä	  käyttää	  myös	  erilaisia	  

kuvia,	  värejä	  ja	  viittomia.	  

Liikkuminen kuvien luokse	  
Kehittää: Perusliiketaitoja, tiedollista aluetta ja keskittymiskykyä. 

Välineet: Erilaisia kuvia. 

 

Ohjaaja on asettanut saliin kuvia esimerkiksi, eläimistä, kulkuneuvoista ym. Ohjaaja sanoo 

jonkin kuvista ja lapset liikkuvat kuvan luokse, ohjaajan määräämällä tavalla, esimerkiksi, 

juosten, kinkaten, hyppien, takaperin jne. Leikki toimii myös voimistelusalissa välineisiin 

tutustumisleikkinä. Ohjaaja sanoo aina jonkin välineen nimen, jonka luokse lasten kuuluu 

liikkua ohjaajan osoittamalla tavalla, esimerkiksi, liikkukaa trampoliinin luo karhukävelyllä. 

 
Telinejumppa 

Kehittää: Perusliiketaitoja, kehontuntemusta, keskittymiskykyä ja koordinaatiokykyä. 

Välineet: telinevoimisteluvälineitä  

 

Ohjaaja muodostaa telineradan lapsille, huomioiden lasten iän ja tason. Ohjaaja näyttää ja 

selittää radan lapsille ennen kuin lapset lähtevät liikkeelle. Ohjaaja kannustaa lapsia käyt-
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tämään omaa mielikuvitustaan liikkuessaan telineradalla, ei ole pakko toteuttaa vain niitä 

liikkeitä, mitä ohjaaja on näyttänyt. 

 

Kivet lätäkköön 

Kehittää: Perusliiketaitoja ja koordinaatiokykyä. 

Välineet: Vanteita ja hernepusseja. 

 

Jokaiselle lapselle annetaan oma vanne ja muutamia hernepusseja. Lapsi itse saa päät-

tää minne vanteen sijoittaa saliin. Tietyn matkan päästä lapsi heittää hernepusseja van-

teeseen. Jos hernepussi menee ohi niin se haetaan ja heitetään uudestaan. Vanteen 

paikkaa salissa voi leikin aikana vaihtaa. 

 

Hernepussin kosketus 

Kehittää: Perusliiketaidot ja kehontuntemus. 

Välineet: Hernepusseja 

 

Ohjaaja levittää saliin hernepusseja niin, että jokaiselle lapselle riittää yksi. Lapset liikku-

vat salissa hernepussien ympärillä ja ohjaajan merkistä pysähdytään ja kosketetaan lähin-

tä hernepussia. Ohjaaja voi ohjeistaa lapsia esimerkiksi, peittämään hernepussin vatsal-

laan, pepullaan, asettamalla kyynärpää hernepussin päälle jne. 

 

Oravien ruuanhaku 

Kehittää: Perusliiketaitoja ja koordinaatiokykyä. 

Välineet: Hernepussit ja puolapuut. 

 

Ohjaaja on laittanut puolapuiden eri korkeuksille hernepusseja. Lapset jaetaan ryhmiin ja 

heille määrätään kotipesä. Ohjaajan merkistä ryhmien ensimmäiset lähtevät liikkeelle ja 

käyvät hakemassa hernepussin puolapuilta (orava hakee ruokaa puusta). Lapset tuovat 

hernepussit omaan kotipesään ja seuraavat lapset lähtevät liikkeelle. 

 

Liikennevaloleikki 

Kehittää: Perusliiketaitoja, luovuutta ja koordi-

naatiokykyä. 

Välineet: punainen, vihreä ja keltainen merk-

ki/tavara 

 

Ohjaaja asettaa lapset riviin salin päähän. Ohjaa-

ja selittää lapsille värien merkityksen. Vihreällä 
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saa liikkua eteenpäin, keltaisella valmistutaan liikkumaan ja punaisella täytyy pysähtyä. 

Lapset leikkivät autoja, jokainen saa valita itse minkälainen ajoneuvo on. Lapset laittavat 

kädet eteen kuvitellulle ratille ja ääntelevät kuin autot. Ohjaaja seisoo lasten edessä niin, 

että jokainen lapsi näkee ohjaajan. Ohjaaja nostaa vuorotellen värimerkkejä ja lapset liik-

kuvat niiden mukaan. Leikkiä voi leikkiä aina uudestaan.  

 

Vanneleikkejä 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, luovuutta ja kehontutemusta. 

Välineet: vanteita, lasten musiikkia 

 

Taikaportti 

Ohjaaja pitää vannetta, josta lapset pääsevät hyppäämään lävitse (Huom! Huomioi lasten 

taso, vanteen korkeudessa). Vanteesta läpi hypättyään lapsi muuttuu aikaisemmin sovi-

tuksi eläimeksi. Ohjaaja tai lapset saavat valita, miksi eläimeksi vanteesta hypättyään 

muuttuu. 

 

Vanneturva 

Ohjaaja asettaa vanteita ympäri salia. Lapset liikkuvat salissa vapaasti musiikin tahtiin. 

Kun musiikki loppuu, lapset menevät vanteeseen turvaan. 
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4-5-vuotiaiden liikunta 
 
Tässä ikäkaudessa lapsen mielikuvitus saa vallan leikeissä. Lapsen leikeistä tulee puheli-

aampia, pitkäkestoisempia ja vivahteikkaampia. Leikeissä on tärkeää erilaiset rooliasut ja 

roolitunnukset, kuten prinsessa ja kruunu ja merirosvo ja miekka. Roolileikit ovat lapsen 

tapa harjoitella asettumista toisen asemaan, toisen huomioonottamista, vuorovaikutusta ja 

kielellistä ilmaisua. (Lopperi 2004, 10-11). 

 

Lapsi alkaa tässä ikävaiheessa miettimään oikean ja väärän merkitystä. Niinpä säännöt ja 

rajat on hyvä asettaa lapselle ja samalla myös selittää, miksi sellaiset on luotu. Lapsen 

itsekeskeisyys vähenee ja leikkiminen muiden omaikäisten kanssa alkaa kiinnostaa. Eri-

mielisyyksiltä tuskin välttyy, siksi aikuisen täytyy toimia lasten yhteenottojen selvittelijänä. 

Erityisen kiinnostavia leikkejä ovat mielikuvitusleikit ja yksinkertaiset sääntöleikit. (MLL, 

2015.) 

Tämän	  ikäisiä	  lapsia	  voi	  kuvailla	  liikunnallisen	  uhkarohkeiksi.	  

Hyppii,	  pyörii,	  juoksee,	  kiipeilee,	  kokeilee	  kaikkea	  pelkäämättä.	  

Siksi	  ohjaajalla	  on	  hyvä	  olla	  silmät	  selässäkin!	  Ohjaajan	  kuuluu	  

asettaa	  selkeät	  säännöt	  lapsille	  ja	  tehdä	  selväksi,	  että	  ohjaajaa	  	  

täytyy	  totella.	  Lasten	  luottamuksen	  ohjaaja	  saa	  ollessaan	  aito	  

oma	  itsensä!	  

Ketteryyskaruselli 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta ja keskittymiskykyä. 

Välineet: pieniä esineitä (esim, suklaamunista saadut lelut) 

 

Ohjaaja rakentaa ketteryysradan ja käy sen lävitse ryhmäläsille. Aikuiset auttavat lasta 

ketteryysradan tehtävissä. Pienet lelut asetetaan keskelle salia, mistä lähtee eri radat ym-

päri salia. Lapsi valitsee yhden lelun keskeltä ja lähtee suorittamaan valitsemaansa rataa. 

Radan lopussa lapsi asettaa lelun radan päähän (ohjaajan osoittama paikka). Lapsi vaih-

taa aina rataa lelun vietyään, jotta pääsee käymään kaikki radat lävitse. Leikki jatkuu niin 

kauan kun leluja on keskellä jäljellä. Leikin voi ottaa uudestaan niin, että lapset palauttavat 

leluja keskelle. Ketteryysratoja voi rakentaa erilaisia, välineistä riippuen.  
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Leikkivarjoleikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta, huomiointikykyä, tiedolli-

sia kykyjä ja tuottaa iloa ja innostusta. 

Välineet: leikkivarjo, eri kokoisia pehmoisia palloja,  

 

Karuselli 

Leikkivarjo levitetään isoksi lattialle ja kaikki ryhmäläiset ottavat varjon reunoista kiinni. 

Valitaan ryhmäläisistä muutama lapsi istumaan leikkivarjon keskelle. Varjosta kiinni pitä-

vät ryhmäläiset lähtevät kävelemään tiettyyn suuntaan ja nopeennuttavat vauhtia tasai-

seen tahtiin. Varjo pyörii ympäri ja tuntuu keskellä olevista lapsista karusellilta. Tietyin 

väliajoin vaihdetaan uusia lapsia varjon keskelle, jotta kaikki halukkaat pääsevät olemaan 

keskellä. 

 

Paikanvaihto 

Turvallisuus: Ennen leikin aloittamista pitää lapsia varoittaa törmäilemästä paikan vaihdon 

aikana. 

 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmäläiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. 

Lapsi valitsee jonkin leikkivarjon väreistä itselleen. Ohjaaja ohjeistaa ryhmäläisiä nosta-

maan ja laskemaan varjoa. Kun varjo on alhaalla ohjaaja sanoo, mitkä värit vaihtavat 

paikkaa varjon alta varjon noustessa ylös. Jokainen väri lausutaan vuorotellen, jotta kaikki 

ryhmäläiset pääsevät vaihtamaan paikkaa varjon alta. Ryhmäläiset yrittävät päästä varjon 

alta pois ennen kuin varjo laskeutuu takaisin alas. Lopuksi ohjaaja voi käskeä kaikkia vä-

rejä vaihtamaan paikkaa yhtä aikaa, jolloin kun kaikki ryhmäläiset päästävät varjosta irti, 

varjo lentää kaikkien osallistujien päälle. 

 

Popkornin keittäminen 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmäläiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaaja laittaa varjon keskelle palloja (Huom! Pallot voivat olla erikokoisia). Ohjaaja ohjeistaa 

”popkornien keittämisen”. Popkorneja aletaan keittämään kevyesti, ryhmäläiset heiluttavat 

varjoa hiljaa. Popkorneja keitetään koko ajan kovempaa (ohjaajan ohjeistuksella) eli var-

joa heilutetaan aina nopeammin ja nopeammin. Lopulta pallot/popkornit alkavat pomppia 

pois varjosta/kattilasta. 

 

Teltta/sieni 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmäläiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaajan ohjeistuksella varjoa lähdetään liikuttamaan ylös ja alas. Ohjaajan ohjeistuksesta 
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varjon ollessa ylhäällä kaikki ryhmäläiset ottavat askeleen eteenpäin ja istuvat alas, vetä-

en samalla varjon takapuoliensa alle. Varjo täyttyy ilmalla ja muodostaa teltan/sienen ih-

misten ympärille. Ryhmäläisten tahdosta / ohjaajan ohjeistuksesta leikki voidaan toistaa 

uudestaan. 

 

2 vaihtoehto 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmäläiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaajan ohjeistuksella varjoa lähdetään liikuttamaan ylös ja alas. Ohjaajan ohjeistuksesta 

varjon ollessa ylhäällä ryhmäläiset käyvät makaamaan maahan mahalleen ja vetävät var-

jon pään päälle. Kaikkien ryhmäläisten päät ovat varjon sisällä ja vartalot ulkona. Varjo 

muodostaa teltan/sienen päiden päälle. Ryhmäläisten tahdosta / ohjaajan ohjeistuksesta 

leikki voidaan toistaa uudestaan. 

 

Kissa & hiiri 

Turvallisuus: Lapsi joka toimii kissana 

ei saa missään nimessä kävellä varjon 

päällä. Vaan lapsen pitää kontata ja 

käsillä yrittää etsiä hiirtä. 

 

Levitetään leikkivarjo lattialle ja istute-

taan lapset sen ympärille. Valitaan lap-

sista kissa ja hiiri. Hiiri menee varjon 

alle piiloon ja kaikki muut, jotka pitävät kiinni varjosta, alkavat heiluttamaan varjoa pienesti  

ylös-alas (tekevät aaltoja varjolla). Ohjaajan merkistä kissa lähtee liikkeelle varjon päälle. 

Kissa konttaa varjon päällä ja tassuillansa yrittää löytää hiiren. Ohjaaja ohjeistaa lapsia, 

jotka ovat kissan roolissa, että kissa ei saa missään tapauksessa hyppiä tai kävellä varjon 

päällä, jotta hiiren roolissa olevaa lasta ei satu. Kun kissa saa hiiren kiinni niin vaihdetaan 

uudet kissa ja hiiri. Ryhmän koosta riippuen leikissä voi olla yhtä aikaa enemmän kissoja 

ja hiiriä. 

 

Hai 

Levitetään leikkivarjo lattialle ja istutetaan lapset varjon ympärille niin, että kaikkien jalat 

ovat leikkivarjon alla. Valitaan lapsista yksi hai, joka menee varjon alle uimaan. Lapset, 

jotka pitävät kiinni leikkivarjosta alkavat heiluttamaan varjoa aaltomaisesti, samalla piilot-

taen hain varjon alle. Ohjaaja ohjeistaa lapsia, että varjon alle ei saa kurkkia. Hai ui varjon 

alla ja käy nappaamassa jotakuta lasta varpaasta. Se jota hai on napannut varpaasta tu-

lee uusi hai ja vanha hai tulee varjon alta pois heiluttamaan varjoa. Ohjaaja seuraa leikkiä 

niin, että kaikki lapset pääsevät olemaan haina varjon alla jossain vaiheessa leikkiä. 
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Leikin	  tärkein	  tavoite	  on	  iloita	  

ja	  pitää	  hauskaa! 
Musiikkileikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta, huomiointikykyä, luovuut-

ta, luonteenpiirteitä (esim, rohkeus) ja sosiaalisia taitoja.  

Välineet: lasten musiikkia   

 

Sutsisatsi 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia toimimaan laulun ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja laittaa kappaleen 

soimaan ja leikkii lasten mukana, näyttäen lapsille esimerkkiä. 

 

Kapteeni käskee 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia toimimaan laulun ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja laittaa kappaleen 

soimaan ja leikkii lasten mukana, näyttäen lapsille esimerkkiä. 

 

Huugi-guugi 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia toimimaan laulun ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja laittaa kappaleen 

soimaan ja leikkii lasten mukana, näyttäen lapsille esimerkkiä. 

Pää-olkapää-peppu 

Asetutaan saliin niin, että lapset näkevät ohjaajan kunnolla. Ohjaaja alkaa laulaa laulua ja 

samalla koskettaa laulussa mainittuja ruumiinosia. Lapset voivat laulaa ohjaajan mukana. 

Laulun tahti nopeentuu koko ajan. 

-‐ pää olkapää peppu 

-‐ polvet varpaat 

-‐ polvet varpaat 

-‐ pää olkapää peppu 

-‐ polvet varpaat 

-‐ polvet varpaat 

-‐ silmät korvat ja vatsaa taputa 

-‐ pää olkapää peppu 

-‐ polvet varpaat 

-‐ polvet varpaat 
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Seuraa johtajaa 

Jaetaan lapset ryhmiin. Lapset muodostavat jonon ja jonon ensimmäinen toimii ryhmän 

johtajana. Johtaja lähtee ohjaamaan ryhmää salissa ja kaikkien jonossa olevien kuuluu 

seurata ja matkia johtajaa. Johtaja liikkuu musiikin rytmin mukaan, ohjaaja vaihtaa kappa-

leita nopeasta hitaaseen. Ohjaajan merkistä johtaja vaihtuu ja vanha johtaja menee jonon 

viimeiseksi.  

 

Viivajuoksu 

Lapset asetetaan salin perälle riviin. Kun musiikki alkaa soimaan lapset lähtevät liikkeelle. 

Musiikin loppuessa lapset pysähtyvät ja toimivat ohjaajan osoittamalla tavalla. Musiikin 

pysähtyessä lapset esimerkiksi, istuvat lattialle, menevät maahan makuulleen jne. Leikkiä 

voidaan toistaa useamman kerran. 

 

Hämähäkki 

Kehittää: Perusliiketaitoja ja huomiointikykyä. 

 

Lapset leikkivät hämähäkkejä ja kulkevat salissa nelinkontin. Ohjaajan merkistä lapset 

kääntyvät selälleen maahan ja alkavat sätkiä jaloillaan (hämähäkit säikähtävät ääntä). 

Kun ohjaaja sanoo, että vaara on ohi niin he kääntyvät takaisin ja jatkavat leikkiä. 

 
Polttopallo 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, huomiointikykyä, tiedollista aluetta ja keskit-

tymiskykyä. 

Välineet: tötsiä, pehmeitä palloja (esim, overball) 

 

Muodostetaan rinki saliin, mihin mahtuu kaikki ryhmän lapset. Ohjaaja ohjeistaa, että rin-

gistä palaa kun pallo osuu vartaloon kaulasta alaspäin. Kun pallo osuus niin palaneen 

lapsen täytyy tulla ringin sisältä ringin ulkopuolelle polttamaan muita lapsia. Palanut lapsi 

saa aina heittovuoron itselleen, näin kaikki lapset pääsevät osallistumaan heittämiseen.  

Palloja voi lisätä halutessaan enemmän peliin. 
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Keppariralli 

Kehittää: Perusliiketaitoja, luovuutta, koordinaatiokykyä, luonteenpiirteitä ja sosiaalisia 

taitoja. 

Välineet: keppihevosia, tötsiä, herne-

pusseja, huiveja, sanomalehtisauvoja, 

rata tavaroita esimerkiksi, aitoja, hyp-

pynaruja, patjoja, hularenkaita jne. 

 

 

 

 

 

 

Keppihevosten haku 

Ohjaaja asettaa keppihevoset salin keskelle ja ohjeistaa lapsia lähtemään juoksemaan 

ympyrää salissa. Ohjaajan merkistä lapsetjähmettyvät paikoilleen. Ohjaaja sanoo eri tun-

tomerkkejä, mitä vastaa lapsi saa tulla hakemaan itselleen keppihevosen, esimerkiksi, se 

jolla on pitkät hiukset saa hakea keppihevosen, se jolla on sininen paita saa hakea keppi-

hevosen jne. Kun tuntomerkkejä vastaava lapsi on hakenut hevosen juoksu jatkuu. Lapset 

joilla on hevoset jatkavat juoksua keppihevosen kanssa. Ohjaaja katsoo, että kaikki saa-

vat keppihevoset itselleen. 

 

Prinsessa ja ritari 

Valitaan lasten joukosta prinsessa ja ritari. Prinsessa saa merkiksi itselleen kauniin huivin 

ja ritari saa itselleen merkiksi miekan (sanomalehti miekka). Kaikki lähtevät ratsastamaan 

salia ympäri keppihevosillaan. Kun prinsessa saa jonkun kiinni, pyörtyy kiinnijäänyt prin-

sessan kauneudesta jos ritari saa jonkun kiinni niin kiinnijäänyt jähmettyy paikoilleen. Pe-

lastus tapahtuu prinsessa pyörtymisestä niin, että joku lapsista hyppää pyörtyneen lapsen 

yli kolme kertaa. Ritarin jähmettymisestä pelastuu kiertämällä jähmettyneen lapsen ympäri 

kolme kertaa. Ohjaaja vaihtaa prinsessoja ja ritareita säännöllisin väliajoin, jotta kaikki 

halukkaat pääsevät olemaan hippoina. 

 

Talli, maneesi & laidun 

Ohjaaja merkkaa pituussuunnassa saliin kolme kohtaa (kolme viivaa). Viivat merkitsevät 

tallia, maneesia ja laidunta. Ohjaaja opettaa lapsille eri hevosen kulkutyylejä, käynti, ravi 

ja laukka. Lapset asettuvat yhdelle viivalle ja kertoo mitä mikäkin viiva merkitsee. Ohjaaja 

huutaa kulkutyylin, jolla lapset etenevät ja paikan mihin edetään. Esimerkiksi, laukalla 

laitumelle.  
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Villihevoset (tervapata) 

Lapset seisovat piirissä hevostensa kanssa. Yksi villihevosista lähtee juoksemaan piirin 

ulkokehää ympäri hernepussi kädessään. Jonkun lapsen kohdalla lapsi pudottaa herne-

pussin maahan ja lähtee villisti laukkaamaan eteenpäin. Lapsi, jolle hernepussi pudote-

taan, lähtee laukkaamaan rinkiä toiseen suuntaan. Kumpi hevosista ehtii ensin hernepus-

sin luo saa jäädä siihen ja toinen lähtee pudottamaan hernepussia eteenpäin. 

 

Rata 

Ohjaaja rakentaa mieleisensä radan olemassa olevista välineistä. Ohjaaja ohjeistaa kuin-

ka rataa kierretään ja sen jälkeen lapset saavat omatoimisesti kiertää rataa.  

 

Väri 

Kehittää: Huomiointi kykyä, tiedollista aluetta ja keskittymiskykyä. 

 

Lapset asettuvat riviin salin reunalle. Ohjaaja tai joku lapsista toimii ensimmäisenä arvuut-

telijana. Arvuuttelija kääntää selän lapsille ja alkaa sanomaan eri värejä ja liikkumistyylejä. 

Esimerkiksi, se jolla on punaista saa tulla kolme jättiläisaskelta eteenpäin ym. Se joka 

ensimmäisenä pääsee arvuuttelijan luokse, saa olla seuraava arvuuttelija. Leikissä voi 

kysellä myös muitakin kuin värejä, esimerkiksi, mistä tykkää, mitä harrastaa jne. 

 

Peili 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, huomiointikykyä ja keskittymiskykyä. 

 

Lapset asettuvat riviin salin reunalle. Ohjaaja tai joku lapsista menee ensimmäiseksi pei-

liksi salin toiselle puolelle. Kun peili kääntää selän lapsille niin silloin lapset saavat lähteä 

liikkeelle. Kun peili kääntyy katsomaan lapsia, pitää lasten jähmettyä paikoilleen. Jos peili 

näkee, jonkun liikkuvan niin se täytyy palata takaisin alkuun. Se joka pääsee ensimmäise-

nä peilin luokse ja huutaa: peili, saa olla seuraava peili. 

 
Seuraa johtajaa 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, sosiaalisia taitoja ja luonteenpiirteitä. 

 

Jaetaan lapset ryhmiin. Lapset muodostavat jonon ja jonon ensimmäinen toimii ryhmän 

johtajana. Johtaja lähtee ohjaamaan ryhmää salissa ja kaikkien jonossa olevien kuuluu 

seurata ja matkia johtajaa. Ohjaajan merkistä johtaja vaihtuu ja vanha johtaja menee jo-

non viimeiseksi.  
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Muistipelileikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, huomiointi kykyä, muistia, keskittymiskykyä ja kehittää tiedollis-

ta aluetta. 

Välineet: muistipelikortit (liite 2.), vanteet 

1. Ohjaaja jakaa lapset joukkueisiin ja lapset asettuvat jonoon osoitetun vanteen 

kohdalle. Vanne toimii kotipesänä, mihin lapset keräävät muistipelikortteja. Ohjaaja 

levittää kortit salin toiseen päähän. Ohjaaja huomioi lasten tason eli laittaako kortit 

nurinpäin (haastava) vai oikeinpäin (helppo).  Ohjaaja näyttää käytännössä esi-

merkin lapsille kuinka leikki toimii. Jonojen ensimmäiset lähtevät merkistä liikkeelle 

ja juoksevat korttien luokse. Lapset etsivät yhden parin ja juoksevat takaisin oman 

joukkueen luokse. Jos kortit on nurin niin kortit pitää kääntää aina takaisin nurin-

päin. Kortit asetetaan omaan vanteeseen ja läpsystä lähtee seuraava joukkueesta 

liikkeelle. Leikkiä leikitään niin kauan kunnes kaikki kortit on kerätty. 

2. Kortit jaetaan kahteen pinoon, samanlaiset kortit eri pinoihin. Toisen pinon kortit 

levitetään salin toiseen päähän (Huom! Huomioi lasten taso!) ja toiset jaetaan ta-

saisesta lapsille. Joukkueiden ensimmäiset lähtevät merkistä liikkeelle ja ottavat 

pinonsa ensimmäisen kortin mukaansa. Lapset etsivät kädessä olevalle kortille pa-

rin salin lattialta. Kun pari löytyy niin lapsi juoksee oman joukkueen luokse ja lait-

taa korttiparin omaan pinoon vanteeseen ja lähettää läpsyllä seuraavan joukku-

eesta liikkeelle. Leikkiä leikitään niin kauan kun kortteja on lattialla. 

3. Lapset laitetaan riviin salin reunalle. Ohjaaja merkitsee matkan, mikä lasten kuuluu 

liikkua. Ohjaaja näyttää eri muistipelikortteja ja lapset liikkuvat korttien osoittamalla 

tavalla. Esimerkiksi, kuva autosta ja lapset matkivat autoa. 

4.  

Bingo 

Kehittää: Perusliiketaitoja, sosiaalisia taitoja, huomiointi kykyä, muistia, keskittymiskykyä 

ja kehittää tiedollista aluetta. 

Välineet: Bingolaput, pingoalustat, tötsät 

 

Jaetaan lapset joukkueisiin ja annetaan joukkueille bingoalustat. Lapset saavat katsoa 

bingokuvia. Ohjaaja levittää bingolaput salin lattialle ja peittää ne tötsillä (Huom! Voi pela-

ta ilman tötsiäkin.). Jonon ensimmäinen pistää mieleen jonkin bingoalustan lapuista ja 

lähtee juosten etsimään korttia. Kun kortti löytyy lapsi tuo sen omalla bingoalustalle ja 

laittaa sen samanlaisen kuvan päälle. Läpsystä seuraava joukkueesta lähtee liikkeelle. 

Kun bingoalusta on täynnä joukkue saa huutaa kovaan ääneen: Bingo! 
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Hyökyaalto 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä ja huomiointikykyä. 

Välineet: puolapuut, patja tai jokin rajattu alue 

 

Rajattu alue (esim, puolapuut) toimii turvapaikkana, mihin lapset juoksevat äänimerkistä. 

Ohjaaja antaa eri liikkumistyylejä, millä liikutaan salissa. Kun ohjaaja huutaa ”hyökyaalto 

tulee” niin lapset juoksevat hyökyaaltoa turvaan aiemmin osoittamaan paikkaan. Jos ”hyö-

kyaalto” saa kiinni niin kiinnisaaduista lapsista tulee myös hyökyaaltoja. Ohjaaja ohjeistaa 

uuden liikkeen, millä tavoin liikutaan ja leikki jatkuu. 

 
Liikennevaloleikki 

Kehittää: Perusliiketaitoja, luovuutta ja koordinaatiokykyä. 

Välineet: punainen, vihreä ja keltainen merkki/tavara. 

 

Ohjaaja asettaa lapset riviin salin päähän. Ohjaaja selittää lapsille värien merkityksen. 

Vihreällä saa liikkua eteenpäin, keltaisella valmistutaan liikkumaan ja punaisella täytyy 

pysähtyä. Lapset leikkivät autoja, jokainen saa valita itse minkälainen ajoneuvo on. Lapset 

laittavat kädet eteen kuvitellulle ratille ja ääntelevät kuin autot. Ohjaaja seisoo lasten 

edessä niin, että jokainen lapsi näkee ohjaajan. Ohjaaja nostaa vuorotellen värimerkkejä 

ja lapset liikkuvat niiden mukaan. Leikkiä voi leikkiä aina uudestaan.  

 

Telinejumppa 

Kehittää: Perusliiketaitoja, kehontuntemusta, keskittymiskykyä ja koordinaatiokykyä. 

Välineet: telinevoimisteluvälineitä  

 

Ohjaaja muodostaa telineradan lapsille, huomioiden lasten iän ja tason. Ohjaaja näyttää ja 

selittää radan lapsille ennen kuin lapset lähtevät liikkeelle. Ohjaaja kannustaa lapsia käyt-

tämään omaa mielikuvitustaan liikkuessaan telineradalla, ei ole pakko toteuttaa vain niitä 

liikkeitä, mitä ohjaaja on näyttänyt. 

 

Kosketa kehonosia 

Kehittää: Luovuutta, kehontuntemusta ja tiedollista aluetta. 

 

Lapset liikkuvat salissa vapaasti musiikin tahtiin. Kun musiikki lakkaa, lapset pysähtyvät 

paikalleen. Ohjaaja kertoo, mitä ruumiinosia kosketetaan, esimerkiksi, taputa vatsaa, silitä 

tukkaa, kutita varpaita ym. 
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Hernepussileikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, sosiaalisia taitoja, kehontuntemusta ja kes-

kittymiskykyä. 

Välineet: hernepusseja 

 

Leikkiminen hernepusseilla 

Jokaiselle lapselle oma hernepussi. Ohjaaja ohjeistaa: 

-‐ Hernepussin heittäminen itselle ja kiinni ottaminen 

-‐ Kopittelu kaverin kanssa 

-‐ Liikkuminen hernepussi eri ruumiinosan päällä, esimerkiksi, pään, olkapään selän 

jne. 

-‐ Kuljetetaan hernepussia pään päällä ja tiputetaan hernepussi kumartamalla 

-‐ Hernepussin kuljettaminen eri ruumiinosilla ja samalla ruumiinosan nimeäminen 

-‐ Pussin kuljettaminen jaloilla ja yrittää nostaa varpailla 

-‐ Lapset asettuvat vatsalleen maahan, pussi nostetaan korkealle ja viedään selän 

takaa toiseen käteen (selkälihas) 

-‐ Lapset asettuvat vatsalleen maahan ja hernepussi asetetaan takapuolen päälle. 

Hernepussi otetaan toisella kädellä pois (selkälihas) 

-‐ Lapset istuvat maahan ja heittävät hernepussia jaloillaan ilmaan (vatsalihakset) 

-‐ Lapset asettuvat maahan selälleen, hernepussi nostetaan jaloilla pään yli lattialle 

(vatsalihakset) 

−  

Jäätyneet hernepussit 

Jaetaan jokaiselle lapselle oma hernepussi, jonka lapset asettavat päänsä päälle. Lapset 

kulkevat vapaasti salissa. Jos hernepussi tippuu pään päältä lapsen täytyy jähmettyä pai-

koilleen. Lapsi pääsee takaisin liikkeelle kun, joku toisista lapsista nostaa hernepussin 

takaisin jäätyneen lapsen pään päälle, tiputtamatta omaa hernepussiaan pään päältä. 

Ohjaaja voi vaihtaa liikkumistyyliä, kuinka salissa liikutaan, esimerkiksi, kävellen, juosten, 

hyppien jne. Hernepussin paikkaa voi myös vaihtaa eri ruumiinosien päälle. 

 

Pyykkipojan varastus 

Kehittää: Perusliiketaitoja, keskittymiskykyä, huomiointikykyä, sosiaalisia taitoja ja tiedol-

lista aluetta. 

Välineet: pyykkipojat 

Turvallisuus: Pyykkipoikia ei saa turvallisuussyistä asettaa paidan kaula-aukkoon kiinni. 

Pyykkipoikia ei saa repiä irti vaan ne irrotetaan rauhallisesti, jotta vaatteet pysyvät ehjinä. 
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Jokainen ryhmäläinen ottaa viisi pyykkipoikaa ja kiinnittää ne vaatteisiinsa, mutta ei pai-

dan kaula-aukkoon, ettei satu vahinkoja. Ohjaajan merkistä kaikki lähtevät varastamaan 

pyykkipoika toisiltaan. Kun saa kiinni jonkun pelaajista, täytyy kiinnijääneen pysähtyä ja 

kiinniottaja saa ottaa yhden pyykkipojan. Pyykkipoikien repiminen on kiellettyä! Ohjaajan 

merkistä leikki loppuu ja lasketaan kuinka monta pyykkipoikaa kullakin on. Tämän jälkeen 

leikitään leikkiä toistepäin eli yritetään päästä pyykkipojista eroon.  Aina kun saa kiinni 

jonkun saa kiinnittää pyykkipojan toisen vaatteisiin. 
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6-7-vuotiaiden liikunta 

 
Tässä ikävaiheessa lapsi kokee itsenäistymisen vaiheen. Vanhemmista irtautuminen ai-

heuttaa ristiriitaisia tunteita. Vanhemman tehtävänä on tukea, kannustaa ja huomioida 

lasta. 6-7-vuotiaille lapsille sääntöleikit- ja pelit ovat erittäin mieluisia. Ryhmässä toimimi-

nen ja kaverit ovat tärkeitä, tämä tietysti on yksilöllistä, jokainen lapsi on erilainen. Tärke-

ää on että lapsi tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. (MLL, 2015.) 

 

Lapsi on hyvin tiedonhaluinen ja innokas oppimaan uutta, tämän takia hän nauttii van-

hemman kanssa toimimisesta ja keskustelemisesta. 6-7-vuotias on tekeväinen ja menevä 

lapsi. Liikuntaleikit ja liikkuminen ylipäätään on mieleistä puuhaa. (MLL, 2015.) 

 

Ohjaajan	  täytyy	  haastaa	  lapsia	  uusilla	  monipuolisilla	  leikeillä.	  

Ohjaajalla	  on	  tärkeä	  rooli	  lapsen	  vahvan	  itsetunnon	  rakentamisessa.	  

Tärkeää	  on	  kannustaa	  ja	  tukea	  lasta	  toiminnoissaan.	  

Lapsille	  on	  tärkeää	  antaa	  mahdollisuus	  omatoimiseen	  

	  oivaltamiseen,	  antaa	  tilaa	  mielikuvitukselle!	  

	  

Ohjaajalle	  tärkeä	  taito	  on	  osata	  eriyttää	  ja	  soveltaa.	  	  

Ryhmää	  lukien	  muuttaa	  leikin	  kulkua	  jos	  se	  toimi	  	  

ohjeistetulla	  tavalla.	  

	  

Mittarimatoviesti 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä ja sosiaalisia taitoja. 

 

Jaetaan lapset tasaisiin joukkueisiin. Ohjaaja kertoo lapsille viestin lähtöpaikan ja mihin 

asti lasten kuuluu liikkua. Lapset menevät kontalleen maahan ja ottavat toisiaan nilkoista 

kiinni. Ohjaajan merkistä lapset lähtevät liikkeelle kontaten ja pitäen koko ajan kiinni edellä 

olevan nilkoista. Voittaja joukkue on se joka tulee ensimmäisenä ohjaajan osoittamalle 
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maaliviivalle. Viesti voidaan ottaa uudestaan vaihtamalla jonojen ensimmäisinä olevia, 

näin useampi lapsi pääsee olemaan johtajana mittarimadossa. 

 
Hippaleikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, huomiointikykyä ja tiedollista aluetta. 

Välineet: liivejä 

 

Vessanpönttöhippa 

Valitaan lapsista vapaaehtoiset ryhmän koon huomioon ottaen. Vapaaehtoisista tulee hi-

pat, jotka lähtevät ottamaan kiinni muita lapsia. Ohjaaja rajaa alueen, missä hippaa leiki-

tään. Hipan saadessa joku lapsista kiinni, lapsi polvistuu lattialle (askelkyykky asento) ja 

nostaa käden ylös. Pelastus tapahtuu kun toinen lapsi istuu kiinnijääneen lapsen polvelle 

ja vetää vessan laittamalla ylhäällä olevan käden alas. Kun pelastus on tapahtumassa 

silloin hipat eivät saa ottaa kiinni. 

 

Gorillahippa 

Ohjaajan näyttämälle alueelle levitetään patjoja ja palkkeja (Huom! Toimii erityisen hyvin 

telinevoimistelusalissa). Valitaan lapsista gorilla, joka ottaa muita lapsia kiinni. Kaikkien 

niin gorillan kun muiden lastenkin täytyy liikkua patjojen ja palkkien päällä. Jos gorilla saa 

kiinni, täytyy kiinnijääneen lapsen 

mennä gorillan pesään, mikä on 

ennalta määrätty paikka. Jos lapsi 

osuus itse lattiaan, joutuu hän 

myös gorillan pesään. Jos gorilla 

osuu lattiaan, pääsee kaikki va-

paaksi gorillan pesästä. Ohjaaja 

vaihtaa gorillaan säännöllisin vä-

liajoin. Huom! Leikkiin voi ottaa 

mukaan myös pelastuksen, että 

yksi lapsi voi pelastaa aina yhden 

lapsen kerrallaan gorillan pesästä, 

antamalla kiinnijääneelle lapselle 

läpsyn. 

 

Banaanihippa (aurinkoa ottava banaanihippa) 

Valitaan lapsista vapaaehtoiset ryhmän koon huomioon ottaen. Vapaaehtoisista tulee hi-

pat, jotka lähtevät ottamaan kiinni muita lapsia. Ohjaaja rajaa alueen, missä hippaa leiki-

tään. Hipan saadessa kiinni lapsi jää seisomaan ja nostaa kädet ylös pään yläpuolelle ja 
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laittaa kämmenet yhteen. Kiinnijääneen lapsen pystyy pelastamaan avaamalla ”banaanin” 

eli avaamalla kiinnijääneen lapsen kädet. Kun pelastus on tapahtumassa silloin hipat eivät 

saa ottaa kiinni. Tietyin väliajoin ohjaaja vaihtaa hippoja niin kaikki, jotka haluavat olla 

hippoina pääsevät olemaan. 

 

Aurinkoa ottavassa banaanihipassa kiinnijäänyt lapsi muodostaa banaanin lattialle, nosta-

en jalat ja kädet ilmaan, pitäen ne kiinni toisissaan. Pelastus tapahtuu avaamalla ”banaa-

nin” molemmista päistä. 

 

Ketjuhippa 

Valitaan lapsista vapaaehtoiset ryhmän koon huomioon ottaen. Vapaaehtoisista tulee hi-

pat, jotka lähtevät ottamaan kiinni muita lapsia. Ohjaaja rajaa alueen, missä hippaa leiki-

tään. Kun hippa saa jonkun kiinni, tulee tästäkin hippa. Hipat ottavat toisiaan kädestä kiin-

ni ja lähtevät jahtaamaan muita lapsia. Sitä mukaan kun lapsia jää kiinni, ketju kasvaa. 

Ketjun täytyy pysyä koko ajan yhdessä. 

 

Hännän ryöstö 

Jaetaan jokaiselle lapselle liivit, huivit tai jokin muu vastaava. Jokainen laittaa hännän 

takapuolelle housun kaulukseen. Ohjaajan merkistä lapset lähtevät juoksemaan salissa ja 

yrittävät varastaa kavereilta häntiä. Varastetut hännät pidetään kädessä, mutta jos oma 

häntä on varastettu ja kädessä on häntiä niin oma häntä pitää korvata toisella hännällä. 

Kun häntää laittaa housunkaulukseen niin silloin ei saa varastaa häntää. 

 
Toffee 

Kehittää: Kehontuntemusta, keskitty-

miskykyä ja sosiaalisia taitoja. 

Turvallisuus: Piiriä hajottaessa ei saa 

ketään repiä vaatteista, lyödä tai pot-

kia. 

 

Lapset käyvät maahan vatsalleen ma-

kaamaan ja ottavat toisiaan tiukasti 

kiinni käsistä. Ohjaaja tai vapaaehtoi-

set ”toffeen syöjät” alkavat nykiä lattial-

la olevia lapsia jaloista. ”Toffeen syö-

jät” yrittävät saada rikottua lasten rin-

gin ja irrotettu lasten otteet toisistaan. Kutittaminen ja satuttaminen ovat kiellettyä. 
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Nassikkapaini 

Kehittää: Kehontuntemusta, perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, sosiaalisia taitoja ja luon-

teenpiirteitä. 

Välineet: pehmoinen alusta 

Turvallisuus: Nassikkapainin tehtävänä ei ole satuttaa kaveria.  

 

Hipat 

Jaetaan lapset pareihin. Tehtävänä on saada kosketettua paria polvesta ja samalla väis-

tellä kaveria, jotta tämä ei pääse tekemään samoin. Kun tätä on leikitty hetki niin hipan voi 

vaihtaa olkapää hippaan, eli täytyykin saada kosketettu parin olkapäätä. 

 

Toisen kääntäminen 

Jaetaan lapset pareihin. Toinen parista asettuu maahan mahalleen makaamaan. Toinen 

parista yrittää saada käännettyä parin ympäri, selälleen ja sieltä takaisin mahalleen. 

Maassa makaava ei saa auttaa paria millään tavalla. Kun tehtävä on suoritettu niin osat 

vaihtuvat. 

 

Kaataminen 

Toinen parista asettuu kontalleen maahan ja toinen parista yrittää saada parin kaadettua 

maahan, työntämällä, nostamalla jne.  Ohjaajan merkistä osat vaihtuvat. 

 
Viimeinen pari uunista ulos 

Kehittää: Perusliiketaitoja, sosiaalisia taitoja, koordinaatiokykyä ja huomiointikykyä. 

Välineet: tötsiä 

 

Lapset ottavat itselleen parin ja muodostavat parijonon. Ohjaaja tai parittomaksi jäänyt 

lapsi asettuu jonon ensimmäiseksi, selkä kohti jonoa. Ohjaaja on laittanut merkin vähän 

matkan päähän jonosta. Jonon ensimmäinen, joka on yksin huutaa: ”Viimeinen pari uunis-

ta ulos!”, jolloin jonon viimeinen pari lähtee juoksemaan eri puolilta jonoa kohti ohjaajan 

merkitsemää aluetta. Pariton lapsi/ohjaaja yrittää ottaa jommankumman juoksijoista kiinni. 

Jos pariton lapsi/ohjaaja saa jommankumman kiinni niin heistä tulee pari ja parittomaksi 

jääneestä tulee huutaja, joka yrittää saada itselleen parin. 

 

Lätäkköpeikko 

Kehittää: Huomiointikykyä, keskittymiskykyä ja kehontuntemusta. 

 

Yksi lapsista valitaan lätäkköpeikoksi ringin keskelle nukkumaan. Muut lapset asettuvat 

ringin ympärille istumaan jalat suorina ja toistavat lorua: ”Lätäkköpeikko, lätäkköpeikko, 
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herää jo!” Kun peikko herää hän yrittää koskettaa jonkun lapsen varpaita. Lapset yrittävät 

vetäistä jalat nopeasti kippuraan. Jos peikko ehtii koskettaa, jonkun lapsen varpaita, siitä 

tulee uusi peikko keskelle nukkumaan. 

 
Väri 

Kehittää: Huomiointi kykyä, tiedollista aluetta ja keskittymiskykyä. 

 

Lapset asettuvat riviin salin reunalle. Ohjaaja tai joku lapsista toimii ensimmäisenä arvuut-

telijana. Arvuuttelija kääntää selän lapsille ja alkaa sanomaan eri värejä ja liikkumistyylejä. 

Esimerkiksi, se jolla on punaista saa tulla kolme jättiläisaskelta eteenpäin ym. Se joka 

ensimmäisenä pääsee arvuuttelijan luokse, saa olla seuraava arvuuttelija. Leikissä voi 

kysellä myös muitakin kuin värejä, esimerkiksi, mistä tykkää, mitä harrastaa jne. 

 

Peili 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, huomiointikykyä ja keskittymiskykyä. 

 

Lapset asettuvat riviin salin reunalle. Ohjaaja tai joku lapsista menee ensimmäiseksi pei-

liksi salin toiselle puolelle. Kun peili kääntää selän lapsille niin silloin lapset saavat lähteä 

liikkeelle. Kun peili kääntyy katsomaan lapsia, pitää lasten jähmettyä paikoilleen. Jos peili 

näkee, jonkun liikkuvan niin se täytyy palata takaisin alkuun. Se joka pääsee ensimmäise-

nä peilin luokse ja huutaa: peili, saa olla seuraava peili. 

 
Taito-rata 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta ja keskittymiskykyä. 

 

Ohjaaja rakentaa saliin radan, mikä kehittää lasten ikävaiheen kehityskohteita. Rata on 

erilainen jokaisella ikäryhmällä. 

 
Seuraa johtajaa 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, sosiaalisia taitoja ja luonteenpiirteitä. 

 

Jaetaan lapset ryhmiin. Lapset muodostavat jonon ja jonon ensimmäinen toimii ryhmän 

johtajana. Johtaja lähtee ohjaamaan ryhmää salissa ja kaikkien jonossa olevien kuuluu 

seurata ja matkia johtajaa. Ohjaajan merkistä johtaja vaihtuu ja vanha johtaja menee jo-

non viimeiseksi.  
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Polttopallot 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, huomiointikykyä, tiedollista aluetta ja keskit-

tymiskykyä. 

Välineet: tötsiä, pehmeitä palloja (esim, overball), pieniä pehmeitä palloja, peliliivejä 

Turvallisuus: Pallolla ei saa tähdätä päähän. 

 

Polttopallo 

Muodostetaan rinki saliin, mihin mahtuu kaikki ryhmän lapset. Ohjaaja ohjeistaa, että rin-

gistä palaa kun pallo osuu vartaloon navasta alaspäin. Kun pallo osuus niin palaneen lap-

sen täytyy tulla ringin sisältä ringin ulkopuolelle polttamaan muita lapsia. Palanut lapsi saa 

aina heittovuoron itselleen, näin kaikki lapset pääsevät osallistumaan heittämiseen.  Pallo-

ja voi lisätä halutessaan enemmän peliin. 

 

Kaikki polttaa kaikkia 

Ohjaaja rajaa pelialueen. Peliä pelataan pehmeillä isoilla palloilla. Kaikki pelaa toisiaan 

vastaan eli yrittävät polttaa toisia pelistä pois. Pelissä palaa kun heitto osuu kaulasta 

alaspäin vartaloon. Kun palaa niin pitää mennä seisomaan rajojen ulkopuolelle ja pistää 

mieleen, että kuka poltti. Kun polttaja palaa niin kaikki, jotka hän on polttanut pääsee ta-

kaisin peliin. Jos pelissä saa heitosta kopin niin silloin polttaja palaa. Kun pallo on kädes-

sä niin silloin, sillä ei saa torjua, mutta heittämällä voi pallolla torjua. Peli päättyy siihen 

kun yksi henkilö on polttanut kaikki muut pelistä. 

 

Kaupunkisota 

Jaetaan lapset kahteen joukkueeseen. Selitetään pelin säännöt: 

-‐ Kaulasta alaspäin saaneista osumista palaa 

-‐ Kun palaa niin käsi ylös ja tiputtaa pallot maahan 

-‐ Vain suorat osumat lasketaan  

-‐ Jos pallo tulee kimmokkeen esteestä, seinästä, toisesta lapsesta niin sitä osumaa 

ei lasketa 

-‐ Ottamalla kopin heitosta, palaa myös 

-‐ Esteitä ei saa pelin aikana siirtää 

Tavaroista mitä salista löytyy rakennetaan kaupunki. Toinen joukkue aloittaa salin toisesta 

päästä ja toinen toisesta. Jokaiselle lapsella on yksi pallo kädessä pelin alussa, mutta kun 

peli lähtee käyntiin niin sitten saa ottaa niin paljon palloja kun jaksaa kantaa käteen. Oh-

jaajan merkistä peli lähtee käyntiin ja lapset alkavat polttamaan vastapuolen pelaajia pe-

listä pois. Tavarat, mitkä on levitettynä saliin toimivat lapsille esteinä, joiden taakse voi 

mennä piiloon. 
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Peli päättyy siihen kun toinen joukkueista on poltettu pelistä pois. Eriä voi ottaa uudestaan 

ja uudestaan.  

	  

Lapset	  oppivat	  katsomalla,	  kuuntelemalla	  

ja	  kopioimalla	  aikuisen	  toimintaa,	  joten	  

aikuisen	  on	  hyvä	  olla	  aktiivinen.	  

Hyökyaalto 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä ja huomiointikykyä. 

Välineet: puolapuut, patja tai jokin rajattu alue 

 

Rajattu alue (esim, puolapuut) toimii turvapaikkana, mihin lapset juoksevat äänimerkistä. 

Ohjaaja antaa eri liikkumistyylejä, millä liikutaan salissa. Kun ohjaaja huutaa ”hyökyaalto 

tulee” niin lapset juoksevat hyökyaaltoa turvaan aiemmin osoittamaan paikkaan. Jos ”hyö-

kyaalto” saa kiinni niin kiinnisaaduista lapsista tulee myös hyökyaaltoja. Ohjaaja ohjeistaa 

uuden liikkeen, millä tavoin liikutaan ja leikki jatkuu. 

 

Bingo 

Kehittää: Perusliiketaitoja, sosiaalisia taitoja, huomiointi kykyä, muistia, keskittymiskykyä 

ja kehittää tiedollista aluetta 

Välineet: Bingolaput, pingoalustat, tötsät 

 

Jaetaan lapset joukkueisiin ja annetaan joukkueille bingoalustat. Lapset saavat katsoa 

bingokuvia. Ohjaaja levittää bingolaput salin lattialle ja peittää ne tötsillä (Huom! Voi pela-

ta ilman tötsiäkin.). Jonon ensimmäinen pistää mieleen jonkin bingoalustan lapuista ja 

lähtee juosten etsimään korttia. Kun kortti löytyy lapsi tuo sen omalla bingoalustalle ja 

laittaa sen samanlaisen kuvan päälle. Läpsystä seuraava joukkueesta lähtee liikkeelle. 

Kun bingoalusta on täynnä joukkue saa huutaa kovaan ääneen: Bingo! 

 
Muistipelileikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, huomiointi kykyä, muistia, keskittymiskykyä ja kehittää tiedollis-

ta aluetta. 

Välineet: muistipelikortit (liite 2.), vanteet 

 

1. Ohjaaja jakaa lapset joukkueisiin ja lapset asettuvat jonoon osoitetun vanteen 

kohdalle. Vanne toimii kotipesänä, mihin lapset keräävät muistipelikortteja. Oh-

jaaja levittää kortit salin toiseen päähän. Ohjaaja huomioi lasten tason eli lait-
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taako kortit nurinpäin (haastava) vai oikeinpäin (helppo).  Ohjaaja näyttää käy-

tännössä esimerkin lapsille kuinka leikki toimii. Jonojen ensimmäiset lähtevät 

merkistä liikkeelle ja juoksevat korttien luokse. Lapset etsivät yhden parin ja 

juoksevat takaisin oman joukkueen luokse. Jos kortit on nurin niin kortit pitää 

kääntää aina takaisin nurinpäin. Kortit asetetaan omaan vanteeseen ja läpsys-

tä lähtee seuraava joukkueesta liikkeelle. Leikkiä leikitään niin kauan kunnes 

kaikki kortit on kerätty. 

 

2. Kortit jaetaan kahteen pinoon, samanlaiset kortit eri pinoihin. Toisen pinon kor-

tit levitetään salin toiseen päähän (Huom! Huomioi lasten taso!) ja toiset jae-

taan tasaisesta lapsille. Joukkueiden ensimmäiset lähtevät merkistä liikkeelle 

ja ottavat pinonsa ensimmäisen kortin mukaansa. Lapset etsivät kädessä ole-

valle kortille parin salin lattialta. Kun pari löytyy niin lapsi juoksee oman joukku-

een luokse ja laittaa korttiparin omaan pinoon vanteeseen ja lähettää läpsyllä 

seuraavan joukkueesta liikkeelle. Leikkiä leikitään niin kauan kun kortteja on 

lattialla. 

 
 

3. Lapset laitetaan riviin salin reunalle. Ohjaaja merkitsee matkan, mikä lasten 

kuuluu liikkua. Ohjaaja näyttää eri muistipelikortteja ja lapset liikkuvat korttien 

osoittamalla tavalla. Esimerkiksi, kuva autosta ja lapset matkivat autoa. 

 

Telinejumppa 

Kehittää: Perusliiketaitoja, kehontuntemusta, keskittymiskykyä ja koordinaatiokykyä. 

Välineet: telinevoimisteluvälineitä  

 

Ohjaaja muodostaa telineradan lapsille, huomioiden lasten iän ja tason. Ohjaaja näyttää ja 

selittää radan lapsille ennen kuin lapset lähtevät liikkeelle. Ohjaaja kannustaa lapsia käyt-

tämään omaa mielikuvitustaan liikkuessaan telineradalla, ei ole pakko toteuttaa vain niitä 

liikkeitä, mitä ohjaaja on näyttänyt. 

 

Musiikkileikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta, huomiointikykyä, luovuut-

ta, luonteenpiirteitä (esim, rohkeus) ja sosiaalisia taitoja.  

Välineet: lasten musiikkia, patjoja 
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Seuraa johtajaa 

Jaetaan lapset ryhmiin. Lapset muodostavat jonon ja jonon ensimmäinen toimii ryhmän 

johtajana. Johtaja lähtee ohjaamaan ryhmää salissa ja kaikkien jonossa olevien kuuluu 

seurata ja matkia johtajaa. Johtaja liikkuu musiikin rytmin mukaan, ohjaaja vaihtaa kappa-

leita nopeasta hitaaseen. Ohjaajan merkistä johtaja vaihtuu ja vanha johtaja menee jonon 

viimeiseksi.  

 

Viivajuoksu 

Lapset asetetaan salin perälle riviin. Kun musiikki alkaa soimaan lapset lähtevät liikkeelle. 

Musiikin loppuessa lapset pysähtyvät ja toimivat ohjaajan osoittamalla tavalla. Musiikin 

pysähtyessä lapset esimerkiksi, istuvat lattialle, menevät maahan makuulleen jne. Leikkiä 

voidaan toistaa useamman kerran. 

 

Dance hippa 

Välineet: mattoja 

Ohjaaja asettaa tanssilavoja saliin. Lapsista valitaan tarvittava määrä hippoja (ohjaaja 

huomioi lasten lukumäärän). Hipan saadessa, jonkun lapsista kiinni, lapsi menee tanssila-

valle tanssimaan. Lapsi pelastuu lavalta kun, joka lapsista tulee matkimaan tanssiliikettä 

lavalla olijan eteen. 

  

Bändi hippa 

Ohjaaja asettaa bändilavoja saliin. Lapsista valitaan tarvittava määrä hippoja (ohjaaja 

huomioi lasten lukumäärän). Hipan saadessa, jonkun lapsista kiinni, lapsi menee lavalle 

bändin jäseneksi. Ensimmäinen lavalle tullut esittää rumpalia, toinen kitaristia ja kolmas 

laulajaa. Kiinnijääneet pelastuvat kun lavan eteen tulee kolme fanittajaa hyppimään ja 

heilumaan. 

 

Muodot 

Ohjaaja jakaa lapset ryhmiin. Musiikki alkaa soimaan ja lapset alkavat liikkua salissa oh-

jaajan ohjeistamalla tavalla musiikin tahtiin. Esimerkiksi, kevyesti kuin lumihiutale, isosti 

kuin jättiläinen, pyörimällä jne. Ryhmän kuuluu pysyä yhdessä koko leikin ajan. 

 

Leikkivarjoleikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, kehontuntemusta, huomiointikykyä, tiedolli-

sia kykyjä ja tuottaa iloa ja innostusta. 

Välineet: leikkivarjo, eri kokoisia pehmoisia palloja. 
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Karuselli 

Leikkivarjo levitetään isoksi lattialle ja kaikki ryhmäläiset ottavat varjon reunoista kiinni. 

Valitaan ryhmäläisistä muutama lapsi istumaan leikkivarjon keskelle. Varjosta kiinni pitä-

vät ryhmäläiset lähtevät kävelemään tiettyyn suuntaan ja nopeennuttavat vauhtia tasai-

seen tahtiin. Varjo pyörii ympäri ja tuntuu keskellä olevista lapsista karusellilta. Tietyin 

väliajoin vaihdetaan uusia lapsia varjon keskelle, jotta kaikki halukkaat pääsevät olemaan 

keskellä. 

 

Paikanvaihto 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmäläiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. 

Lapsi valitsee jonkin leikkivarjon väreistä itselleen. Ohjaaja ohjeistaa ryhmäläisiä nosta-

maan ja laskemaan varjoa. Kun varjo on alhaalla ohjaaja sanoo, mitkä värit vaihtavat 

paikkaa varjon alta varjon noustessa ylös. Jokainen väri lausutaan vuorotellen, jotta kaikki 

ryhmäläiset pääsevät vaihtamaan paikkaa varjon alta. Ryhmäläiset yrittävät päästä varjon 

alta pois ennen kuin varjo laskeutuu takaisin alas. Lopuksi ohjaaja voi käskeä kaikkia vä-

rejä vaihtamaan paikkaa yhtä aikaa, jolloin kun kaikki ryhmäläiset päästävät varjosta irti, 

varjo lentää kaikkien osallistujien päälle. 

 

Popkornin keittäminen 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmäläiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaaja laittaa varjon keskelle palloja (Huom! Pallot voivat olla erikokoisia). Ohjaaja ohjeistaa 

”popkornien keittämisen”. Popkorneja aletaan keittämään kevyesti, ryhmäläiset heiluttavat 

varjoa hiljaa. Popkorneja keitetään koko ajan kovempaa (ohjaajan ohjeistuksella) eli var-

joa heilutetaan aina nopeammin ja nopeammin. Lopulta pallot/popkornit alkavat pomppia 

pois varjosta/kattilasta. 

 

Teltta/sieni 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmäläiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaajan ohjeistuksella varjoa lähdetään liikuttamaan ylös ja alas. Ohjaajan ohjeistuksesta 

varjon ollessa ylhäällä kaikki ryhmäläiset ottavat askeleen eteenpäin ja istuvat alas, vetä-

en samalla varjon takapuoliensa alle. Varjo täyttyy ilmalla ja muodostaa teltan/sienen ih-

misten ympärille. Ryhmäläisten tahdosta / ohjaajan ohjeistuksesta leikki voidaan toistaa 

uudestaan. 

 

2 vaihtoehto 

Levitetään varjo isoksi lattialle. Kaikki ryhmäläiset ottavat kiinni leikkivarjon reunoista. Oh-

jaajan ohjeistuksella varjoa lähdetään liikuttamaan ylös ja alas. Ohjaajan ohjeistuksesta 

varjon ollessa ylhäällä ryhmäläiset käyvät makaamaan maahan mahalleen ja vetävät var-
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jon pään päälle. Kaikkien ryhmäläisten päät ovat varjon sisällä ja vartalot ulkona. Varjo 

muodostaa teltan/sienen päiden päälle. Ryhmäläisten tahdosta / ohjaajan ohjeistuksesta 

leikki voidaan toistaa uudestaan. 

 

Kissa & hiiri 

Turvallisuus: Lapsi joka toimii kissana ei saa missään nimessä kävellä varjon päällä. Vaan 

lapsen pitää kontata ja käsillä yrittää etsiä hiirtä. 

 

Levitetään leikkivarjo lattialle ja istutetaan lapset sen ympärille. Valitaan lapsista kissa ja 

hiiri. Hiiri menee varjon alle piiloon ja kaikki muut, jotka pitävät kiinni varjosta, alkavat hei-

luttamaan varjoa pienesti ylös-alas (tekevät aaltoja varjolla). Ohjaajan merkistä kissa läh-

tee liikkeelle varjon päälle. Kissa konttaa varjon päällä ja tassuillansa yrittää löytää hiiren. 

Ohjaaja ohjeistaa lapsia, jotka ovat kissan roolissa, että kissa ei saa missään tapauksessa 

hyppiä tai kävellä varjon päällä, jotta hiiren roolissa olevaa lasta ei satu. Kun kissa saa 

hiiren kiinni niin vaihdetaan uudet kissa ja hiiri. Ryhmän koosta riippuen leikissä voi olla 

yhtä aikaa enemmän kissoja ja hiiriä. 

 

Hai 

Levitetään leikkivarjo lattialle ja istutetaan lapset varjon ympärille niin, että kaikkien jalat 

ovat leikkivarjon alla. Valitaan lapsista yksi hai, joka menee varjon alle uimaan. Lapset, 

jotka pitävät kiinni leikkivarjosta alkavat heiluttamaan varjoa aaltomaisesti, samalla piilot-

taen hain varjon alle. Ohjaaja ohjeistaa lapsia, että varjon alle ei saa kurkkia. Hai ui varjon 

alla ja käy nappaamassa jotakuta lasta varpaasta. Se jota hai on napannut varpaasta tu-

lee uusi hai ja vanha hai tulee varjon alta pois heiluttamaan varjoa. Ohjaaja seuraa leikkiä 

niin, että kaikki lapset pääsevät olemaan haina varjon alla jossain vaiheessa leikkiä. 

 
Hernepussileikit 

Kehittää: Perusliiketaitoja, koordinaatiokykyä, sosiaalisia taitoja, kehontuntemusta ja kes-

kittymiskykyä. 

Välineet: hernepusseja 

 

Leikkiminen hernepusseilla 

Jokaiselle lapselle oma hernepussi. Ohjaaja ohjeistaa: 

-‐ Hernepussin heittäminen itselle ja kiinni ottaminen 

-‐ Kopittelu kaverin kanssa 

-‐ Liikkuminen hernepussi eri ruumiinosan päällä, esimerkiksi, pään, olkapään selän 

jne. 

-‐ Kuljetetaan hernepussia pään päällä ja tiputetaan hernepussi kumartamalla 
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-‐ Hernepussin kuljettaminen eri ruumiinosilla ja samalla ruumiinosan nimeäminen 

-‐ Pussin kuljettaminen jaloilla ja yrittää nostaa varpailla 

-‐ Lapset asettuvat vatsalleen maahan, pussi nostetaan korkealle ja viedään selän 

takaa toiseen käteen (selkälihas) 

-‐ Lapset asettuvat vatsalleen maahan ja hernepussi asetetaan takapuolen päälle. 

Hernepussi otetaan toisella kädellä pois (selkälihas) 

-‐ Lapset istuvat maahan ja heittävät hernepussia jaloillaan ilmaan (vatsalihakset) 

-‐ Lapset asettuvat maahan selälleen, hernepussi nostetaan jaloilla pään yli lattialle 

(vatsalihakset) 

 

Jäätyneet hernepussit 

Jaetaan jokaiselle lapselle oma hernepussi, jonka lapset asettavat päänsä päälle. Lapset 

kulkevat vapaasti salissa. Jos hernepussi tippuu pään päältä lapsen täytyy jähmettyä pai-

koilleen. Lapsi pääsee takaisin liikkeelle kun, joku toisista lapsista nostaa hernepussin 

takaisin jäätyneen lapsen pään päälle, tiputtamatta omaa hernepussiaan pään päältä. 

Ohjaaja voi vaihtaa liikkumistyyliä, kuinka salissa liikutaan, esimerkiksi, kävellen, juosten, 

hyppien jne. Hernepussin paikkaa voi myös vaihtaa eri ruumiinosien päälle. 
 
Pääruoka & jälkiruoka 

Kehittää: Perusliiketaitoja, huomiointikykyä, keskittymiskykyä ja koordinaatiokykyä. 

Välineet: pieniä tötsiä/kartioita 

Ohjaaja levittää tötsät ympäriinsä saliin ja jakaa lapset kahteen ryhmään. Toinen lapsi 

ryhmistä on pääruoka ja toinen on jälkiruoka. Se joka on pääruoka kääntää tötsiä nurin-

päin eli iso ympyrä ylöspäin. Se joka on jälkiruoka kääntää tötsiä oikeinpäin eli pieni ym-

pyrä ylöspäin. Ohjaajan merkistä lapset lähtevät kääntämään tötsiä salissa. Ohjaaja kun 

lopettaa leikin niin lasketaan kumpi ryhmistä on saanut käännettyä enemmän tötsiä. 
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Välinelista 
 

-‐ Hernepussit 

-‐ Vanteet 

-‐ Muistipelikortit 

-‐ Lasten musiikkia 

-‐ Bingo-laput 

-‐ Sanomalehtisauvat 

-‐ Palloja (eri kokoisia, eri materiaalia jne.) 

-‐ Pikku lelut 

-‐ Tötsät 

-‐ Jumppamatot 

-‐ Telinevoimistelu välineitä 

-‐ Leikkivarjo 

-‐ Peliliivit/nauhat 

-‐ Pyykkipojat 
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