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Inspiraatiosta toimintaan 
– ideoita toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen 

Tämä ideavihko on suunnattu toiminta-alueittain koulua käyvien oppilaiden 
opetukseen. Opetus toteutetaan toiminta-alueittain, kun sitä ei voida 
oppilaan vaikean vamman tai vaikean sairauden vuoksi järjestää oppiaineit-
tain laaditun oppimäärän mukaisesti. 

Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat kognitiiviset taidot, 
kommunikaatiotaidot, sosiaaliset taidot, motoriset taidot sekä päivittäiset 
taidot. Vihkossa harjoitukset on jaoteltu osittain eri toiminta-alueiden 
mukaisesti. Huomioitavaa kuitenkin on, että toiminta-alueet usein yhdisty-
vät toiminnallisessa tekemisessä. (ks. perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2014)

Ajatus vihkon laatimiseen lähti siitä, että toiminta-alueittain järjestettävään 
opetukseen ei useinkaan löydy valmista ideamateriaalia. Olemassa olevia 
harjoituksia joudutaan hyvin paljon helpottamaan ja soveltamaan. Vihkon 
tarkoituksena on antaa ideoita oppilaiden opetuksen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen toiminnallisin keinoin. Tähän ideavihkoon on koottu 
harjoituksia, joita on käytännössä toteutettu toiminta-alueittain etenevien 
oppilaiden opetuksessa. Harjoituksia voi soveltaa oppilaiden valmiuksien 
ja opetusryhmän mukaan. Toiminta-alueittain etenevien oppilaiden ope-
tuksessa aikuisen henkilökohtainen tuki ja ohjaus ovat tärkeitä. Näissäkin 
harjoituksissa oppilaat tarvitsevat todennäköisesti paljon aikuisen apua. 

Osa harjoituksista on helppo tehdä ilman erillisiä liikuntavälineitä. Toiminta-
alueittain järjestettävässä opetuksessa oppilaiden oppimista edistää 
selkeyttävät materiaalit, joten vihkon harjoituksissa olisi hyvä käyttää 
esimerkiksi kuvallista opetusmateriaalia tai erilaisia aistitarvikkeita. Osa 
harjoituksista on vihkon tekijöiden itse suunnittelemia ja osa sovellettu jo 
olemassa olevista harjoituksista.

Harjoitukset ovat koostaneet Tiernan koulun opettajat  
Satu Muurikainen ja Maria Posio.  
Kuvat vihkoseen on piirtänyt Teija Campbell. 

Tiernan koulu
OULU FINLAND
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Kongnitiiviset taidot

Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja 

oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. 

Seuraavat harjoitukset sisältävät muun muassa aistien stimulointia ja 

harjoittamista sekä valinnan, ongelmaratkaisun ja syy-seuraussuhteen 

oppimisen harjoituksia. Varsinkin aistien merkitys korostuu toiminta-

alueittain etenevien oppilaiden oppimisessa.  

(ks. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)
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Aistirata

Materiaalit:   
 ͦ erilaisia aistitarvikkeita 

 ͦ aistia havainnollistava kuva: nenä, korva, käsi, suu ja 
silmä

Toteutus:
 ͦ tilaan tehdään viisi erilaista toimintapistettä, joissa 

jokaisessa on yksi aistia esittävä kuva 

 ͦ jokaisessa pisteessä on useampia toimintavälineitä 
aistiharjoituksien tekemiseen: 
1. haju: erilaisia tuoksuja, kuten mausteet, kahvin purut, 

hajuvedet, saunatuoksut
 • mausteet voi laittaa esimerkiksi pilttipurkkiin tai  

 pieneen Pringles  purkkiin 
2. maku: erilaisia makuja, kuten sitruuna, sokeri, suola, 

muut mausteet 
3. näkö: erilaisia valolaitteita, kuten jouluvalot, 

vaahtomuovinen valoputki, pieni pyörivä diskovalo 
tai erivärisistä silkkipapereista tehdyt kuviot, joita 
katsellaan taskulampun valossa

4. kuulo: erilaiset äänet, kuten soittorasiat, soittimet, 
luonnon äänet, äänipainikekirjat, äänituntumasoitin 
Taikofon

5. tunto: erilaisia materiaaleja, kuten pensseli, nystyrä-
pallo, pehmeä pallo, kova pallo, nystyrärulla, karheaa 
kangasta, sileää kangasta, hiomapaperi, perunahans-
ka, alumiinifoliota

 ͦ aistitunti lopetetaan rauhalliseen rentoutusharjoitukseen
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Varjotanssi

Materiaalit:
 ͦ  jokin materiaali, kuten säkkikangas, lakanakangas, sifonkihuivi, 

silkkihuivi, jätesäkki tai sanomalehtipaperi

 ͦ  rauhallista musiikkia

Toteutus:
 ͦ oppilaat valitsevat parit

 ͦ parit liikkuvat aikuisten avustamana tai itsenäisesti ympäri salia 
musiikin tahdissa 

 ͦ kun musiikki lakkaa soimasta, vetäjä huutaa ”varjo!” 

 ͦ aikuiset levittävät esimerkiksi ison lakanakankaan parien päiden 
päälle ja heiluttavat sitä

 ͦ materiaali vaihtuu joka kerta
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Aistiharjoitus palloilla

Materiaalit:
 ͦ erilaisia palloja, kuten karheapallo, sileä pallo, kulkuspallo, reikäpallo, 

nystyräpallo, pieni pallo, iso pallo, tennispallo, sählypallo yms.

 ͦ lattia koripallokori

 ͦ keiloja

Toteutus:
 ͦ vetäjä näyttää oppilaalle esimerkiksi nystyräpalloa ja sileäpintaista 

palloa

 ͦ oppilas saa tunnustella palloja joko silmät kiinni tai silmät auki

 ͦ vetäjän on tarkoitus kysyä kysymyksiä, joiden mukaan oppilaan 
pitää arvioida joko pallojen kokoa, pintamateriaalia, ääntä tai painoa; 
esimerkiksi ”kumpi palloista on sileäpintainen?”

 ͦ mikäli valinta osuu oikeaan, oppilas saa oman valintansa mukaan joko 
heittää pallon koriin tai keilata 

 ͦ mikäli valinta on väärä, vuoro siirtyy seuraavalle
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Auton pesu

Materiaalit:
 ͦ erilaisia tuntoaistiharjoituksiin liitettäviä välineitä, kuten harjoja, 

nystyräpalloja, huiveja, maalisiveltimiä yms.

Toteutus: 
 ͦ 2 - 4 oppilasta valitaan autoksi ja muut auton pesijöiksi

 ͦ autolla on renkaat, ovet ja ikkunat

 ͦ auto todetaan likaiseksi, jonka jälkeen autoa pestään, harjataan, 
suihkutetaan, pyyhitään ja kiillotetaan

 ͦ autoa kosketetaan eri tavoin ja eri aistivälineillä sekä tehdään erilaisia 
ääniä, esimerkiksi veden sihinää, puhallusta, hankausääniä yms.

 ͦ äänet matkivat auton pesuun liitettäviä ääniä

 ͦ harjoitusta voidaan jatkaa niin, että auton ollessa puhdas, on pesijöi-
den vuoro päästä autoksi
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Noppapeli lattialla

Materiaalit:
 ͦ erivärisiä ympyröitä, joissa erilaisia liikuntatehtäväkortteja

 ͦ iso pehmo-/ kangasnoppa

Toteutus:
 ͦ ympyrät levitetään lattialle peräkkäin 

 ͦ noppaa heitetään vuorotellen

 ͦ oppilaat taputtavat ensin silmäluvun mukaisen lukumäärän ja tämän 
jälkeen etenevät lukumäärän verran ympyrä kerrallaan

 ͦ pysähtyessään silmäluvun osoittamaan ympyrään, oppilas tekee 
ympyrässä olevan liikuntatehtäväkortin mukaisen liikkeen

 ͦ pelin voittaa ensimmäisenä maaliin saapunut
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Värinoppa

Materiaalit:
 ͦ iso kangasnoppa, jossa on muovitaskuja

 ͦ päävärit esim. kartongista, jotka laitetaan kangasnopan taskuihin

Toteutus:
 ͦ oppilas heittää kangasnoppaa

 ͦ heitettyään tietyn värin, kaikki oppilaat 
lähtevät yhdessä etsimään kyseisen 
värin mukaista kartonkiarkkia luokasta / 
liikuntasalista

 ͦ kartonkiarkissa on kiinni harjoituksia 
(max 4 kuvaa), kuten kuvia eri liikkeistä, 
pantomiimikuvia tai vihjeitä musiikkilii-
kuntaleikeistä

 ͦ oppilas valitsee kartonkiarkilta yhden 
harjoituksen, jonka koko ryhmä toteut-
taa yhdessä
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Geometriset muodot

Materiaalit:
 ͦ geometriset lattiamuodot

 ͦ erilaisia harjoitteita, kuten motoriikkakortit, sosiaalisten taitojen 
harjoitukset jne.

Toteutus:
 ͦ liikuntasalin molempiin päätyihin asetellaan geometrisia muotoja niin, 

että samat muodot löytyvät molemmista päädyistä

 ͦ oppilaat valitsevat salin toisesta päädystä muodon (esim. kolmio) ja 
etsivät saman muodon vastakkaisesta päädystä 

 ͦ oppilas voi ottaa valitsemansa muodon joko mukaansa tai jättää sen 
paikalleen (tällöin muoto pysyy mielessä muistinvaraisesti)

 ͦ etsittävän muodon alle voi laittaa eri oppiaineisiin liittyviä tehtäviä, 
kuten motorisia taitoja tukevia harjoituksia 
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Numerot hukassa

Materiaalit:
 ͦ isot tunnusteltavat numerot esimerkiksi hiekkapaperinumerot tai 

huopakangasnumerot

Toteutus:
 ͦ oppilas nimeää vetäjän näyttämän numeron 

 ͦ oppilaat lähtevät yhdessä etsimään numeroa liikuntatilasta

 ͦ löytyneen numeron luona on tehtävä, joka tehdään niin monta kertaa 
kuin numero osoittaa, kuten pyörähdä kaksi kertaa, halaa kaveria kaksi 
kertaa jne.

 ͦ numero voidaan tehdä lopuksi joko ilmaan tai kaverin selkään
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Numerot ja lukumäärät

Materiaalit:
 ͦ iso pehmo-/ kangasnoppa

 ͦ isot tunnusteltavat numerot esimerkiksi hiekkapaperinumerot tai 
huopakangasnumerot

 ͦ lattia koripallokori

 ͦ palloja vähintään kuusi kappaletta

Toteutus:
 ͦ yksi oppilas heittää noppaa ja kaikki oppilaat lähtevät etsimään tilasta 

nopan silmäluvun mukaisen tunnusteltavan numeron

 ͦ kun numero löytyy, kaikki oppilaat kokoontuvat yhdessä tunnustele-
maan sitä

 ͦ lopuksi noppaa heittänyt oppilas kerää nopan silmäluvun mukaisen 
määrän palloja lattialta ja heittää ne koripallokoriin
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Kommunikaatiotaidot ja  
sosiaaliset taidot 

Kommunikaatiotaitojen ja sosiaalisten taitojen opetuksen eräinä lähtökohtina 

ovat vuorovaikutustaitojen kehittyminen, osallisuus ja kielellisen 

tietoisuuden tukeminen. Toiminta-alueittain etenevillä oppilailla luontevan 

vuorovaikutuksen muodostuminen luokkakaverin kanssa edellyttää usein 

ohjaavan aikuisen vahvaa tukea. Seuraavien harjoitusten tavoitteena on 

järjestää mahdollisuuksia oppilaiden välisille kohtaamisille kouluarjessa.  

(ks. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)
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Etsi nimesi

Materiaali:
 ͦ jokaisen oppilaan nimeä useita kappaleita

Toteutus:
 ͦ tilaan sijoitetaan eri korkeuksille oppilaiden nimilappuja

 ͦ oppilaat lähtevät yhtä aikaa etsimään omat nimilaput tilasta

 ͦ nimilappujen etsimisen jälkeen oppilaat tulevat piiriin

 ͦ piirissä jokainen oppilas sanoo nimensä tai näyttää oman nimilapun

 ͦ jokainen käy vuorollaan näyttämässä myös jonkin itse keksimänsä 
liikkeen piirin keskellä, jonka kaikki tekevät yhdessä

 ͦ liikettä voidaan tehdä niin monta kertaa kuin nimessä on kirjaimia
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Kirjainten muodostaminen

Toteutus:
 ͦ vetäjä valitsee yhden oppilaan 

 ͦ mietitään yhdessä, millä kirjaimella oppilaan etunimi alkaa

 ͦ liikutaan tilassa joko oppilaan tai vetäjän valitsemalla tavalla (esi-
merkiksi hitaasti, hiipien tai nopeasti) ja samalla äännetään kirjaimen 
äännevastaavuutta 

 ͦ esimerkiksi ”Kirjain H -” humisee” - liikutaan tilassa hitaasti ja  
”humisten”.

 ͦ jos aikaa jää, oppilaat muodostavat lopuksi ryhmänä kirjaimen
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Piiritys

Toteutus:
 ͦ rajataan alue, osa alueesta voi olla seinää (nurkka)

 ͦ kävellään rajattu alue läpi

 ͦ leikkijät liikkuvat alueella ympäriinsä joko yksin tai aikuisen kanssa

 ͦ vetäjä sanoo jonkun oppilaan nimen ja loput oppilaat piirittävät/
halaavat nimeltä mainittua oppilasta

 ͦ jokainen oppilas on vuorotellen piiritettävänä/halattavana
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Ryhmähippa (tunnetaan myös nimellä letkahippa)

Toteutus:
 ͦ rajataan alue, osa alueesta voi olla seinää (nurkka)

 ͦ kävellään rajattu alue läpi

 ͦ leikkijät liikkuvat alueella ympäriinsä

 ͦ yksi oppilas on aluksi hippa

 ͦ kun hippa saa jonkun kiinni, he muodostavat hippaparin

 ͦ seuraava kiinni jäänyt jatkaa hippaketjua

 ͦ harjoitus etenee, kunnes kaikki oppilaat muodostavat yhtenäisen 
ketjun
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Kohtaa minut

Materiaalit:
 ͦ kortteja, joissa on sosiaalisiin taitoihin 

liittyviä toiminnallisia tehtäviä: halaa minua, 
silitä minua poskesta, silitä minua hiuksista, 
kosketa minua kumpaankin olkapäähän, 
silitä minua selästä, ota minua kädestä kiinni 
ja hypi kanssani, ota minua kädestä ja pyöri 
kanssani yms.

 ͦ tehtäviin saa kuvia esimerkiksi Papunetin 
kuvapankista

Toteutus:
 ͦ jokaiselle osallistujalle on jaettu ennakolta 

oma kortti, jossa on tietty sosiaalisiin 
taitoihin liittyvä toiminnallinen tehtävä 

 ͦ vetäjä soittaa musiikkia, jonka tahdissa 
osallistujat liikkuvat

 ͦ musiikin loppuessa osallistujat valitsevat 
parin itselleen ja tekevät kortin tehtävän 
parilleen, kumpikin vuorotellen

 ͦ kun tehtävä on tehty, musiikki jatkuu ja 
tehtävä tehdään uudelle parille

 ͦ tehtäviä voi myös vaihtaa parin kanssa
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Kontaktiharjoitus

Materiaalit:
 ͦ pyykkipoikia max 10 kpl / pari

 ͦ pieni pussi tai kori

Toteutus:
 ͦ valitaan parit

 ͦ parit voidaan valita esimerkiksi siten, että kuvia on leikattu kahtia ja 
parit muodostuvat oppilaista, joilla on yhteensopivat kuvien puolik-
kaat

 ͦ toiselle pareista kiinnitetään pyykkipoikia vaatteisiin eri puolille kehoa 

 ͦ pyykkipoikia kiinnittää joko aikuinen tai oppilas

 ͦ vetäjän antaessa luvan, oppilas, jolla ei ole pyykkipoikia, alkaa irrotta-
maan niitä parinsa vaatteista 

 ͦ se pari voittaa, jolla on ensimmäisenä pyykkipojat kerättynä koriin

 ͦ lopuksi lasketaan yhdessä, kuinka monta pyykkipoikaa kukin pari 
keräsi
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Motoriset taidot

Motoristen taitojen opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan 

kehon hahmotusta sekä edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen 

kehittymistä. Toiminta-alueittain etenevä oppilas tarvitsee usein oman 

kehon hahmottamisessa tukea. Kehon hahmottamisen taito on olennainen, 

koska se yhdistyy vahvasti kokonais- ja hienomotoristen taitojen hallintaan. 

Seuraavat harjoitukset tukevat ensisijaisesti oppilaiden kehonhahmottamisen 

edistymistä.  

(ks. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)
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Tehtävälaatikko

Materiaalit:
 ͦ erilaisia kehonosakortteja

 ͦ kortit koostuvat kehonosista (kädet, jalat, nilkat, pää jne.),  
joihin voidaan yhdistää liike 

 ͦ halutessaan harjoituksiin voi liittää myös erilaisia aistitarvikkeita,  
kuten harjoja, kampoja ja ihonhoitotuotteita 

 ͦ iso laatikko

Toteutus:
 ͦ oppilaat valitsevat parit ja asettuvat istumaan parin kanssa vastakkain

 ͦ laatikossa on kehonosakortit 

 ͦ yksi oppilas kerrallaan nostaa laatikosta kehonosakortin 

 ͦ oppilas osoittaa itsenäisesti tai aikuisen avustamana kortin esittämää 
kehonosaa ja sen jälkeen samaa kehonosaa parilta

 ͦ parit keksivät yhdessä liikkeen, joka toteutetaan kyseisellä  
kehonosalla

 ͦ kaikki parit tekevät saman harjoituksen yhtä aikaa

 ͦ oppilaat voivat myös va-
lita tiettyyn kehonosaan 
liittyvän aistitarvikkeen; 
kun kehonosa on esimer-
kiksi käsi, käsiin laitetaan 
käsivoidetta
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Noppahippa

Materiaali:
 ͦ iso pehmeä noppa

 ͦ kehonosakortteja

Toteutus:
 ͦ valitaan yksi hippa

 ͦ hipalle annetaan noppa

 ͦ hippa ottaa kiinni jonkun oppilaan, heittää noppaa ja valitsee 
kehonosakortin vetäjän tarjoamista vaihtoehdoista

 ͦ hippa koskettaa nopan silmäluvun verran kehonosakortin  
osoittamaan kehonosaan 
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Hernepussin kuljetus

Materiaalit:
 ͦ yksi pussi oppilaalle

Toteutus:
 ͦ oppilaat seisovat aluksi piirissä 

 ͦ vetäjä tai joku oppilaista valitsee kehon-
osan, johon asetetaan hernepussi

 ͦ jokainen oppilas saa vuorollaan valita 
kehonosan

 ͦ vetäjä laittaa musiikkia soimaan ja kertoo, 
miten tilassa liikutaan musiikin mukaisesti 
(esim. hidas-nopea, kevyt-painava, pitkä-
lyhyt)

 ͦ musiikin loppuessa hernepussi siirretään eri 
kehonosaan 

 ͦ musiikki olisi tärkeää valita siten, että se 
liittyy liikekieleen (musiikki esimerkkinä 
vauhtivarpaat)
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Sateenvarjohippa

Materiaali:
 ͦ sateenvarjo

Toteutus:
 ͦ oppilaista valitaan yksi hippa

 ͦ hippa yrittää ottaa kiinni 
oppilaita yksin tai aikuisen 
avustamana

 ͦ hipalla on mukanaan 
sateenvarjo

 ͦ kun hippa saa kiinni toisen 
oppilaan, hänen tehtävänä 
on aukaista aikuisen avus-
tamana sateenvarjo, jolloin 
kurkotetaan ylös ja sitten 
sulkea sateenvarjo, jolloin 
mennään kyykkyyn

 ͦ tämän tehtävän jälkeen 
hippa vaihtuu
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Kaatuvat keilat

Materiaalit:
 ͦ vähintään kaksi keilaa osallistujaa kohden
 ͦ jokaiselle pelaajalle kaksi palloa tai hernepusseja 

 ͦ pallojen vierittämisessä voi tarvittaessa käyttää apuna ”kourua”, jonka 
voi tehdä esimerkiksi pahvista  

Toteutus:
 ͦ muodostetaan osallistujista kaksi joukkuetta, jotka asettuvat pelialu-

een päätyviivojen taakse
 ͦ pelialueena on rajattu suorakaiteen muotoinen kenttä
 ͦ oppilaat seisovat tai istuvat joukkueittain kentän vastakkaisilla puolilla 

rivissä
 ͦ keilat asetellaan riviin kummankin joukkueen pelaajien eteen tai 

taakse
 ͦ keiloja yritetään kaataa esimerkiksi palloilla tai hernepusseilla
 ͦ se joukkue joka on kaatanut ensiksi vastapuolen keilat voittaa kisan
 ͦ sovellus: 

• toinen joukkue on piirissä, toinen joukkue piirin keskellä
• piirin ulkokehällä oleva joukkue yrittää kaataa sisäpiirissä olevan 

joukkueen keiloja, keilat ovat piirin sisällä pelaajien lähellä 
• pallona voidaan käyttää 

myös isoa jumppapalloa
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Lähteet

Leikkipankki: leikit
https://leikkipankki.xn--leikkipiv-12ac.fi/haku

Pallopelejä ja pelisovelluksia - koululiikuntaliitto
https://www.kll.fi/filebank/66-pallopeleja_ja_pelisovelluksia.pdf

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_ 
opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

SATA LEIKKIÄ – leikkipäivä
http://www2.xn--leikkipiv-12ac.fi/sata-leikkia/
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