1-TASO, 1.KOULUTUSPÄIVÄ

DEMO 1: RYHMÄYTYMINEN 60 min

tavoite: Ryhmäytyminen, roolien tunnistaminen, johtamistyylit ja ryhmän hallinta
sisältö
- ota tehtävien aikana tai välillä aikalisä ja käy porukan kanssa läpi
hyvät käytänteet
o ryhmänhallinta
o vuorovaikutustavat
o palautteen anto
o turvallisuusasioita

tarvittavat välineet

TUTUSTUMISPIIRI – kouluttajan johtamistyyli demokraattinen
- Piirissä jokainen paitsi yksi, joka esittelee itsenä: Olen Matti ja samalla
antaa liikuntatehtävän jokaiselle, jota muut tekevät sen ajan, kun
Matti juoksee piiri ympäri. Matin nimi pitää aina sanoa ääneen, kun
hän tulee sinun kohdallesi piiriä kiertäessään.
o Käy harjoitteen jälkeen läpi demokraattinen johtamistyyli
SEURAA JOHTAJAA - kouluttajan johtamistyyli antaa mennä
- Suoritetaan toiminnallisia pesistehtäviä 3-4 hengen ryhmissä – kukin
vuorollaan johtajana näyttää mitä tehdään, välineinä jokaisella räpylä
ja pesäpallo
o käy harjoitteen jälkeen läpi antaa mennä valmennustyyli

räpylät ja pallot

JOUKKUERISTINOLLA – kouluttajan johtamistyyli autoritäärinen
- Tehdään kaksi 2-3 hengen joukkuetta pelaamaan ristinollaa, pelejä voi
siis olla monta samaan aikaan. Toisen joukkueen pelivälineenä esim.
räpylä, toisella pikkukartio tms. Merkistä yksi pelaaja joukkueesta
lähtee aina vuorollaan ja vie / siirtää joukkueen pelimerkkiä pyrkien
saamaan ristinollarivin aikaan. Pelataan useita kierroksia.
o käy harjoitteen jälkeen läpi autoritäärinen johtamistyyli
o käy harjoitteen läpi jälkeen havaintoja, miten ihmiset
suhtautuivat kilpailuun (tehtävä – minä) ja miten se näkyi
ulospäin – korosta toista tukevia rooleja ja miten ne saataisiin
näkymään seuraavassa tehtävässä

piirretty ristinollakenttä
merkiksi joukkueelle 3 x
räpylä, pikkukartio,
pallo tms. väline

SOKKOVIESTI – kouluttajan käytävä läpi ohjaustaidon asiat aikalisällä
- Pyri tekemään tehtäväorientoitunut harjoite – anna vastuuta radan
tekemisestä ja kerro mikä on tavoite: luottamuksen rakentaminen ja
vastuu omasta oppimisesta
- Tehtävä:
o Rakentakaa viestirata, jossa parin silmät sidotaan ja toinen
ohjeistaa → testaa luottamusta. Radalla jokin alitus-, ylitysohituseste tai esim. matto, jossa kuperkeikka tms. ryhmän
taitotason mukaan.
- harjoitteen jälkeen miettikää tarkemmin rooleja ja muuttuivatko ne
edellisestä harjoitteesta ja miten luottamus vaikutti suhtautumiseen
muihin ja miten vastuu tehtävästä

pipo, kaulaliina tms.
jolla saa silmät peittoon
mattoja, kartioita,
rimoja tms. salista
löytyviä tavaroita
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DEMO 2: VUOROVAIKUTUS JA TUNNETAIDOT 90 min

tavoite: Sanaton viestintä ja sanallinen viestintä, erilaiset ohjaamistavat
sisältö
Jokaisen harjoitteen jälkeen puretaan pääkohdat ja kerrataan demon jälkeen
SYÖTÖN TEKNINEN OPETUS – kouluttajan tavoite ohjata Mostonin
Tehtäväopetuksella ja antaa palaute visuaalisesti
• Erilaisilla palloilla syöttäminen
• Kullekin pallolle tietty syötön vaatimus (korkeus, asento, syöttöliike,
väistäminen…) johon keskitytään
• Jos pystyy vaihtelemaan ohjauksen aikana statusta (ylä = hallitseva,
ala = nöyrä, molemmat voivat olla positiivisia ja negatiivisia)

SYÖTTÖHIPPA – kouluttajan tavoite ohjata Mostonin Erilaisten ratkaisujen
tuottamisella ja antaa palaute sanallisesti
• Hippa keskiympyrässä
• Muu ympyrän kehällä pienen matkan päässä omilla syöttölaudoillaan
• Annetaan tehtävä – syötä erilaisia oikeita syöttöjä, oikean syötön
jälkeen käy koskettamassa keskiympyrää – jos hippa osuu sinuun,
vaihda hipaksi, jos ei osu, palaa syöttölautaselle
• Lopuksi käydään läpi millaisia syöttöjä keksittiin ja mietitään missä
tilanteessa tämä syöttö olisi hyvä
SYÖTÖN SUUNTAAMINEN – kouluttajan tavoite ohjata Mostonin Ohjatulla
oivaltamisella ja antaa palaute koskettamalla
• Lyöntipaikka ja eteen laitetaan kolme näpy maalia (1-raja, keskelle, 2raja)
• Lyöjän pitää sanoa aina ennen lyöntiä, mihin maaliin yrittää osua.
• Lukkarille annetaan tehtävä yrittää estää syötöillä maaliin osuminen
(aluksi oikeilla ja lopuksi saa käyttää myös vääriä)
• Valmentaja kysyy mihin kannattaa syöttää
NÄPYN HAKEMINEN – kouluttajan tavoite kiinnittää huomiota positiivisen
ympäristön luomiseen, tunteiden hallintaan
• Opetetaan demoryhmän avulla väistäminen ja näpyn haku (jakaja,
lukkari, pesävahti)
• Eriytetty tekeminen, jokainen valitsee oman taitotasonsa
o Valmiiksi paikallaan oleva pallo – kävellen, hölkäten, juosten
o Takaa jaettu valuva pallo – kävellen, hölkäten, juosten
o Lyöntipuolelta jaettu pomppaava pallo - hölkkä, kävellen
o Sekalainen jako lyöntipaikalta – hölkkä, kävellen
o Satunnainen suunta mallaten käsillä mailan liikettä – hölkkä,
kävellen
• Valmentaja painottaa tavoitetta ja sitä miten jokainen pääsee sinne
tasoja pitkin. Paljon positiivista palautetta ja oppivan ympäristön
luomista.

tarvittavat välineet
jokaisessa tarvitaan
räpylät ja pesäpalloja
sekä syöttölautasia,
lisäksi erilaisia palloja
esim. pehmo-, tennis-,
ym.

