
Karuselli pyörimään!
Ottakaa kiinni kankaan reunasta ja kiihdyttäkää 

vauhtia kävelystä juoksuun. 

Tehkää suunnanvaihtoja.

Karuselli



Vaihda paikkaa nopeasti! 
Ohjaajapari huutaa jonkin värin, esimerkiksi vihreä! 

Silloin kaikki vihreän värin paikalla olevat parit vaihtavat nopeasti 

paikkaa varjon alitse. 

Kokeilkaa paikanvaihtoja käsi kädessä eri tavoin liikkuen: 

juosten, hyppien, hiipien ja laukaten.

Sateenkaari



Vauhdin huumaa!
Lapsi ottaa kepin päästä kiinni ja aikuinen 

pyörittää kepillä juoksevaa lasta. 

Vaihtakaa osia ja suuntia.

Napakelkka



Häntä pyörimään!  
Aikuinen pyörittää narua ja lapsi astuu tai hyppää narun ylitse. 

Vaihtakaa osia ja suuntia.

Hiirenhäntä



Ketarat ojoon!
Lankuttaja käy päinmakuulle hiekkalaatikon reunalle 

kädet suorana kiinni kyljissä. 

Toinen ottaa leikisti valokuvan lankuttajasta 

ja sitten vaihdetaan osia.

Lankutus



Jäljitelkää eläinten jälkiä! 
Tasapainoilkaa hiekkalaatikon reunoilla eri eläinten tavoin. 

Onnistuuko karhukävely tai hiirisipsutus? 

Hiirisipsutus



Pallolle kyytiä!
Aikuinen vierittää pallon lapselle ja lapsi potkaisee liikkuvaa palloa. 

Aikuinen pysäyttää pallon eri kehonosilla: 

kädellä, jalalla tai pepulla.

Vaihtakaa osia.

Iloinen pallo



Jalan oma ilmaveivi! 
Lapsi potkaisee aikuisen heittämää palloa 

suoraan ilmasta tai yhden pompun jälkeen.

Ilmapotku



Montako pompotusta onnistuu?
Pompotelkaa käsillä rantapalloa ilmassa. 

Uskallatteko pidentää 

heittoetäisyyttä?

Rantapallo pomppii



Hui, mörköjä liikkeellä!
Aikuinen heittää mörköpalloa lasta kohti. 

Lapsi yrittää väistää ja osumasta osat vaihtuvat.

Mörköpallo



Ota kiinni rekkakuski!
Lapsi työntää rekka-autoa vauhdikkaasti juoksemalla 

pihaliiduilla merkittyä rataa pitkin.

Aikuinen yrittää ottaa rekkakuskia kiinni.

Rekkaralli



Löytyykö yhteinen ajonopeus? 
Kuski käy pahvilaatikon sisälle ja kannattelee laatikkoa ympärillään. 

Apukuski pitää kiinni takakontista. 

Kuljetaan merkittyä rataa pitkin.

Mäkiajot



Kastuvatko varpaat?
Hypelkää vesiesteiden yli kastelematta jalkoja. 

Keksikää erilaisia hyppyjä.

Vesieste



Tarkkana kuin porkkana!
Hypätkää viivojen yli koskettamatta viivoihin.

Viivahyppely



Yhdessä eteenpäin!
Ottakaa narusta kiinni toisella kädellä, 

lapsi edessä ja aikuinen lapsen takana.

Kulkekaa reitti narusta kiinni pitäen.

Kokeilkaa silmät kiinni 

tai pipo silmillä.

Köysirata



Mikä eläin olet? 
Lapsi kutsuu aikuista valitsemallaan eläimen äänellä. 

Aikuinen seuraa ääntä silmät kiinni, kunnes koskettaa lasta.

Vaihtakaa osia.

Hau, miau, ammuu ja kukkuu!



Tankkaaja on turvassa!
Valitkaa useita hippoja, muut juoksevat salamana karkuun. 

Hipan kosketuksesta salama-autot jäävät paikalleen juoksemaan.

Pelastaja eli tankkaaja nostaa kiinnijääneen toisen käden ylös ja 

painaa sormella kainaloa viiteen laskien. 

Sitten auto pääsee takaisin juoksemaan.

Vaihtakaa hippoja useasti.

Salama-autohippa



Nappaa hännästä! 
Laittakaa hännät roikkumaan kiinni vaatteisiin. 

Merkistä lähdetään juoksemaan karkuun ja 

samalla nappaamaan toisten häntiä. 

Napatut hännät pidetään kädessä, 

kunnes kaikkien hännät on kerätty.

Häntähippa



Mutkitellen teitä pitkin!
Lapsi makaa alustan päällä ja aikuinen rentouttaa lasta ajamalla 

pikkuautolla lapsen kehonosia pitkin ja samalla nimeämällä niitä.

Vaihtakaa osia.

Liikennekaupunki






