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Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa
Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä
1. Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa

• Pohjautuu urheilijan polun tavoitteisiin
• Työstetty laajan asiantuntijaryhmän kanssa
• Yhteiset suositukset kaikille urheiluakatemiaverkoston yläkouluille
• sovellettavissa eri yläkoulu- ja leirimalleihin
• toteutuksen muoto sovelletaan kussakin toimintaympäristössä
• teemojen sisällä painotukset -> priorisointi
• Esimerkit toteutuksesta
2. Koontia olemassa olevista sisällöistä ja materiaaleista
• Sisältöjä kerätty marras 2015 – tammi 2016
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Esimerkiksi 7. luokan avaus teemoittain
Motoriset
perustaidot

Fyysiset
ominaisuudet

Psyykkiset taidot

7. luokka

Liikkumistaidot 50 %
Tasapainotaidot 30 %
Välineenkäsittelytaidot 20 %

Nopeus 50 %
Liikkuvuus 30 %
Muut 20 %

Ilo ja innostus 70 %
Reilu peli 40%
Vahva itsetunto 20 % Elämänhallinta 30 %
Itsesäätelytaidot 10 %
Hyvinvointi 20 %
Terve urheilija 10 %

Sisältösuositukset

Liikkumistaidot
•
Kävely ja
juokseminen
•
Hyppääminen
•
Kiipeäminen
Tasapainotaidot
•
Tasapainoilu
•
Pyöriminen,
kieriminen
•
Alastulo ja
pysähtyminen

Nopeus
•
Ketteryys
•
Rytmiikka
Liikkuvuus
•
Toiminnallinen
liikkuvuus

Ilo ja innostus
•
Ryhmäytyminen ja
yhteenkuuluvuus
•
Tavoitteenasettelu
•
Toimintaympäristön
luominen
Vahva itsetunto
•
Myönteinen
minäkuva
•
Onnistumisten
tarkkailu ja
tunnistaminen

Elämäntaidot

Reilu peli
•
Pelisäännöt
Elämänhallinta
•
Ajankäyttö
•
Elämänrytmi
•
Medialukutaito
Hyvinvointi
•
Uni ja lepo
•
Ravinto
•
Fyysinen
aktiivisuus
Terve urheilija
•
Kasvu ja kehitys
•
Kuormittuminen ja
palautuminen

Lajivalmennus

Lajivalmennuksen sisältösuositukset
lajiliiton
valmennuslinjauksen
mukaan

Sisältöjen tuntipainotusten suositukset yläkoulussa
kouluviikon yhteydessä n. klo 8 -17
Luokka-aste

Yleisharjoittelu

Lajiharjoittelu

7.

80 %

20 %

8.

60 %

40 %

9.

40 %

60 %

Yleisvalmennuksen kurssi koulun
valinnaisliikunnan tunnilla (Urhea)
• Yleisvalmennuksen kurssille luotu
sisältösuositus verkoston kouluille
– Tavoite
– Sisältö
• Urheilijaksi kasvaminen
• Motoriset perustaidot
• Fyysiset ominaisuudet

– Kurssin arviointi

• Vantaalla kurssi kirjattu kuntakohtaiseen ops:iin
2016-> 19 suomenkielistä koulua
• Kokeiltu Helsingissä 2015-2016

Esimerkki Urheasta:
Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennuskurssin
suunnitellut sisältömoduulit vuosiluokille 7. – 9.
Sisältö

Syksy 1

Syksy 2

Kevät 1

Kevät 2

7.Lk

•
•
•

Tasapainotaidot
Liikkuvuus
Yhteiset pelisäännöt

•
•
•

Liikkumistaidot
Nopeus
Ravitsemus

•

•

•
•

Tasapaino- ja
liikkumistaidot
Liikkuvuus
Palautuminen

•

Tasapaino ja
välineenkäsittelytaidot
Liikkuvuus ja nopeus
Opiskelutaitojen
merkitys urheilijalle

•

Liikkumistaidot +
välineenkäsittelytaidot
Kestävyys ja nopeus
Ravitsemus ja lepo
(ehdotus
kokonaiskuormitus ja uni)

•
•
•

Tasapainotaidot
Voima ja nopeus
Psyykkinen-valmennus

•
•
•

Liikkumistaidot
Nopeus
Urheilijan terveys,
Huoltava harjoittelu,
omatoiminen harjoittelu

Fyysiset ominaisuudet ja
taito
Liikkuvuus
2-asteen opiskelupaikka

•

Fyysiset ominaisuudet ja
taito
Kestävyys ja liikkuvuus
Elämänrytmi/
palautuminen

•

Fyysiset ominaisuudet ja
taito
Voima ja liikkuvuus
Ravitsemus

•

Fyysiset ominaisuudet ja
taito
Nopeus ja liikkuvuus
Omatoimisen harjoittelun
merkitys urheilu-uralla
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•
•
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•
•
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•
•

•
•

•
•

•
•

•
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Tasapaino- ja
liikkumistaidot
Nopeus
Oman liikuntamäärän
havainnointi

Koontia olemassa olevista sisällöistä,
materiaaleista ja tuesta
Urheilijan polun
valintavaiheen
asiantuntijatyö

ELÄMÄNTAIDOT

MOTORISET
PERUSTAIDOT ja
FYYSISET
OMINAISUUDET

https://app.viima.com/nuortenurheilu/

Reilu Peli

Yläkoululeirityksen
materiaalit

PSYYKKISET
TAIDOT

Keskustelua pöytäryhmissä
• Esittelyt pöytäryhmissä;
kuka olet, mistä tulet, miten urheilun ja
koulunkäynnin yhdistäminen liittyy työhösi
• Keskustelua ryhmissä iltapäivän
kokonaisuuksista
• Saatteet yläkoulutyöryhmälle:
Mihin kysymyksiin vastauksia ja evästeitä
tulevan vuodelle?

