1-TASO, 2.KOULUTUSPÄIVÄ

DEMO 1: MOTORISET PERUSTAIDOT 90 min

tavoite: motoriset perustaidot ja niiden yhdistäminen lajitaitoihin
sisältö

tarvittavat välineet

KARTIONKÄÄNTÖPELI
Muodostetaan 2-4 joukkuetta, joilla kullakin on oman väriset merkkikartiot.
Pelaajat asettavat oman kartionsa rajatulle leikkialueelle oikeinpäin.
Tarkoituksena on pelin alettua kääntää muiden joukkueiden kartioita
väärinpäin ja nostaa omia kartioita oikeinpäin. Vaihdellaan liikkumistapoja:
tasahypyin, karhunkäynti, rapukäynti jne.

merkkikartiot

KEHONHALLINTALIIKKEITÄ JA LEIKKEJÄ
oman kehon harjoitukset
- yksinään reaktionousut eri asennoista: istualta, vatsallaan maaten,
selällään maaten (käsiä ei saa käyttää apuna)
- liikutaan parin kanssa yhdessä (kosketus pariin), maahan koskettaa:
a) 2 kättä ja 3 jalkaa b) 4 kättä ja yksi jalka
- parin kanssa erilaiset ”kamppailut”: hännän saalistus, parin alta nousu
seisomaan, parin kääntö, katerpillari, parin kaato, parin veto, parin
työntö, varvashippa

ei välineitä

limanuljaska
Hippa liikkuu konttaamalla, kierimällä, ryömimällä tai pyörimällä lattialla,
muut liikkuvat pystyasennossa. Päämäärä on se, että hippa eli "limake" yrittää
tartuttaa muita koskemalla. Kosketettuaan muuttuu kiinnijäänyt myös
"limakkeeksi". "Limakkeet" yrittävät tartuttaa kaikki pelaajat "limakkeiksi".
Alueelta ulosmenijä muuttuu limakkeeksi. Viimeinen pystyssä oleva voittaa.
RATA – osallistujat rakentavat liikuntaradan annetun tehtävän mukaan
Tehtävän anto pareille: liikuntaradan rakentaminen
o ryhmä 1: tasapaino, pyöriminen
o ryhmä 2: syöttö, kärkkyminen
o ryhmä 3: heitto, näpy
o ryhmä 4: reaktio, juoksu
o ryhmä 5: hyppy, heitto
o ryhmä 6: kiinniotto, lyönti
Koko rata kierretään pareittain kaksi kierrosta, radan jälkeen keskustellaan
radan merkityksestä ja miten siten voisi muokata.

salista löytyviä
tavaroita
pesisvälineitä,
pehmopalloja ym.

SAARIPELI
- Osallistujat jaetaan kahteen joukkueeseen. Kummankin joukkueen
rajatulle alueella asetetaan maaleja (esim. patjoja, vanteita, maaleja
tms.). Peliin annetaan paljon paperipalloja. Joukkueet yrittävät heittää
pallot ”maaleihin”, joista saa ennalta sovitun pistemäärän (esim.
patjasta 1p, vanteesta 2p tms.) Joukkue saa myös puolustaa heittoja
ottaen palloja kiinni räpylällä, mutta maaliin mennyt pallo jätetään
sinne pistelaskua varten. Pelataan useita kierroksia ja vaihdellaan
pelikenttiä. Myös liikkumistapoja voi vaihdella samoin kuin heittoja
esim. väärällä kädellä.

paperipalloja
patjoja, vanteita,
kartioita, maaleja jne.

