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leijona- 
kiekkokoulu

Ohjaaja          Aikuinen

1. jäähän tutustuminen

harjoitteen kulku: 

a)  Astutaan jäälle, katsotaan, näkyykö jäästä oma peilikuva (mennään tarvittaessa  
matalammaksi / lähemmäs jäätä), entä näkyykö jään alla kaloja? 

b)  Tutkitaan seuraavaksi jäätä vasaroimalla (jaloilla ”koputtaminen”), sahaamalla  
(jalkojen liu’uttaminen), poraamalla (jalat vierekkäin ”pyörittäminen”). 

c)  Seuraavaksi tutustutaan kehon osiin taputtelemalla eri kohtia (pää, olkapäät,  
peppu, polvet, nilkat, varpaat) ja lopulta kaadutaan taakse pepulleen. 

d)  Ylös nouseminen. Kun ollaan jäällä selällään, niin opetellaan nousemaan ylös  
(kierähdä vatsalleen, nouse kontilleen, nosta toinen jalka ja ota tuki käsillä jäästä 
nostaessasi toinenkin jalka, lopulta kädet irti jäästä ja kokonaan seisaalleen).  
Leikkiä toistetaan nopeasti, ”vieraalla kielellä” jne. Kaatuminen tehdään välillä 
eteenpäin vatsaliukuun.

1. Jäähän tutustuminen

2. Tasapaino ja liikkumisen alkeet

ohjaajan tehtävä: 
Leikin organisointi ja ohjaaminen – ohjataan ennen kaikkea aikuisia auttamaan omaa lastaan yhdessä leikkien. Ohjaajan tulee itse 
leikkiä mukana, kiertää ryhmässä rohkaisemassa lapsia, kyselemässä ja luomassa positiivista ilmapiiriä.

muuta huomioitavaa:
Jäälle tulee päästä menemään omassa rauhassa (jos seuran LKK:ssa muut ryhmät ovat samalla jäällä, niin esim. eri aitoista jäälle tai 
muuten porrastetusti). Heti jäälle astuessa voidaan ottaa mahdolliset apuvälineet (kelkka, tuoli, kori tai oma aikuinen tukee lasta 
käsistä lapsen etupuolelta) käyttöön. Ryhmän ollessa avoimessa muodostelmassa tulee aikuinen–lapsi -parien väliin jäädä riittäväs-
ti tyhjää tilaa (oma tila / rauha). Kun ollaan ensimmäistä kertaa jäällä, on hyvä muistuttaa aikuisia, että jäällä voi olla sen verran kuin 
se lapsesta tuntuu mukavalta (jaksaa väsymättä liikaa).

soveltaminen:
Aina jokaisen erillisen osion (a, b, c, d) jälkeen voidaan ottaa väliin esim. tehtäväleikkejä (sukelletaan aikuisen alta harjoiteltaessa 
kaatumista, ”kapteeni käskee” -tyylisellä leikillä jo tehtyjä osioita: kapteeni käskee vasaroimaan kymmenen kertaa…). Myös aikui-
nen–lapsi pareissa tehtävät ”peilit” ovat hyviä tehtäviä (aikuinen tekee sahausta ja lapsi matkii perässä —> vaihdetaan osia).

2. tasapaino ja liikkumisen alkeet 

harjoitteen kulku:

a) Kerrataan edelliseltä kerralta kaatuminen ja ylös nouseminen. 

b) Annetaan aikuiselle tehtävä muovailla lapsesta ”luistelija”: lapsi on muovailuvahaa, 
jonka aikuinen muovaa (polvet koukkuun, peppu alas, olkapäät ja pää ylhäällä) —> 
tehdään toisin päin ja lapset muovaavat aikuisen. 

c) Lähdetään liikkeelle ”aku ankka” -kävelystä (käännetään varpaat ulos päin ja aletaan 
”vaappumaan” ankkakävelyä. Kasvatetaan ”ankan kokoa” (suurempia askelia, jolloin 
tulee jo vähän liukua). Voidaan toteuttaa eri tavoin: miniankka, jättiläisankka, nopea 
ankka jne. 

d) Harjoitellaan seuraavaksi liikkeessä väistäminen / ohittaminen: kun lapsi on liikkees-
sä, opetetaan hänet ohjaamaan kääntämällä ”rattia” (vrt. kallistaminen ja lentokone).

e) Väistämisen jälkeen opetellaan pysähtyminen puoliauralla ja aurajarrutuksella. Puoliaurassa käännetään toinen jalka varpaat sisään 
ja nojataan sille jalalle. Aurajarrutuksessa käännetään varpaat vastakkain (polvet yhteen) ja painetaan peppu alas.

ohjaajan tehtävä:
Leikin organisointi ja ohjaaminen – ohjataan ennen kaikkea aikuisia auttamaan omaa lastaan yhdessä leikkien. Ohjaajan tulee itse 
leikkiä mukana, kiertää ryhmässä rohkaisemassa lapsia, kyselemässä ja luomassa positiivista ilmapiiriä.

muuta huomioitavaa:
Ohjaajan tulee huomioida lasten erilaiset lähtökohdat ja osaamisen tasot (joku voi tulla vasta 2. kerralle mukaan ja kaikki on uutta, 
joku osaa jo nopeasti / ennakolta kaikki harjoitteet). Ohjataan aikuisia auttamaan lastaan tämän omalla tasolla. Ohjaajan olisi hyvä 
miettiä ennakolta muutama lisätehtävä enemmän osaaville (voi olla myös enemmän vauhtia / useampi toisto tms.). Siirrytään seu-
raavaan osioon lasten oppimisen mukaan (keskiarvo). Leikittäessä esim. ”formulaleikkiä” on hyvä tehdä selkeitä ratoja, joita parit 
kiertävät (turvallisuus ja organisointi).

soveltaminen:
Aina jokaisen erillisen osion (a–e) jälkeen voidaan ottaa väliin leikkejä (seuraa johtajaa, kaarrellaan taivaalla ”lentokoneena” eli väis-
tellään ja ohitellaan, ”formulaleikki” aikuinen–lapsi pareissa: aikuinen työntää luisteluasennossa olevaa lasta alaselästä esim. rataa 
pitkin ja päästää itsenäiseen loppuliukuun maalisuoralla, jarrutusleikki / -kisa aikuinen–lapsi pareittain: yritetään pysähtyä mahdolli-
simman lähelle keilaa tms.).
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5. Kannet ja kipot

3. Aarteen etsintä

6. Leijona nukkuu

TURVA-ALUE

TURVA-ALUE

3. leikki: aarteen etsintä
•	Harjoitteen	kulku: Rajatulle alueelle ripotellaan keiloja. Osan keilojen alle laitetaan kiekko, joka  

toimii aarteena. Aarretta ei oteta keilan alta pois, vaan piilotetaan saman keilan alle uudelleen.  
Näin mahdollisimman monella lapsella on mahdollisuus löytää sama aarre. Lapset alkavat satun- 
naisessa järjestyksessä kiertämään keiloja ja yrittävät löytää mahdollisimman paljon aarteita. 
•	Ohjaajan	tehtävä: Valmistella ja ohjata leikki. Lisäksi ohjaajan tulee toimia innostavasti ja  

kannustavasti, jotta lapset pääsevät sisään mielikuvitusmaailmaan. Oleellista on myös  
kysellä lapsilta sopivin väliajoin, että kuinka monta aarretta on löytynyt.
•	Helpottaminen: Leikitään leikki pienemmällä alueella.
•	Vaikeuttaminen: Leikitään leikki suuremmalla alueella ja lisätään keilan kohdalle esimerkiksi  

erilaisia pysähtymistapoja.
•	Soveltaminen: Muodostetaan aarteenetsinnästä kisa. Rajataan aika, esimerkiksi 2 minuuttia,  

ja sen aikana tulee löytää mahdollisimman monta aarretta. Kisan voi toistaa useita kertoja.

4. palloleikit
•	Harjoitteen	kulku: Lapset toimivat parina tai aikuinen toimii lapsen parina.  

Välineenä käytetään tennispalloa, jolla tehdään paritehtäviä:
- Vieritetään pallo parille ja pari pysäyttää sen kädellä
- Potkaistaan pallo parille jäätä pitkin ja pari pysäyttää sen jalalla / kädellä
- Heitetään pallo pompun kautta parille ja pari ottaa käsillä kiinni
- Heitetään pallo ilmassa parille ja pari ottaa käsillä kiinni
- + paljon muita mahdollisuuksia!

•	Ohjaajan	tehtävä:	Ohjata leikki. Ensin jaetaan parit ja kerrotaan tehtävät yksi kerrallaan,  
jonka jälkeen lapset pääsevät toimimaan. Lisätään erilaisia tehtäviä ja haastavuutta lasten  
oppimisen mukaisesti.
•	Huomioitavaa: Harjoituksen tavoitteena on, että lasten kyky liikkua jäällä monipuolistuu:  

Jalalla potkaiseminen vaatii tasapainoa ja toisen luistimen nostamista irti jäästä. Kädellä pallon pysäyttäminen saa lapsen menemään 
kyykkyyn. Kiinniottaminen eri asennoista vaatii tasapainoa.
•	Helpottaminen:	Valitaan helpoimmat tehtävät, joissa palloa vieritetään jäätä pitkin ja lapsi voi pysäyttää sen parhaaksi katsomallaan 

tavalla.
•	Vaikeuttaminen: Lisätään esimerkiksi heiton ja kiinniottajan välimatkaa ja pallo tulee saada ilmasta kiinni.
•	Soveltaminen: Vain mielikuvitus on rajana, mitä pallojen kanssa voi tehdä. Esimerkiksi tarkkuuteen liittyviä tehtäviä: tarkkuusheitto, 

vierittäminen kauempaa aloituspisteeseen jne.

5. kannet ja kipot
•	Harjoitteen	kulku:	Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen. Toinen joukkue kääntää  

merkkikartioita oikein päin (KANNET) ja toinen joukkue väärin päin (KiPOT).  
Ajan päättyessä se joukkue, jolla on enemmän kartioita käännettynä, voittaa.
•	Ohjaajan	tehtävä: Ohjata leikki. Opettaa pelaajalle peliasentoon meneminen.
•	Muuta	huomioitavaa: Tilan / kartioiden suhde.
•	Helpottaminen: Kartiot tarpeeksi lähellä toisiaan.
•	Vaikeuttaminen:	Kartiot kaukana toisistaan. 
•	Soveltaminen: Leikki voidaan toteuttaa myös kiekkoa kuljettamalla.

6. leikki: leijona nukkuu
•	Harjoitteen	kulku: Ohjaaja / yksi lapsista tai vanhemmista ”nukkuu” aloitusympyrän keskellä. 

Lapset liikkuvat ympyrän kehällä ja voivat samalla laulaa karhu nukkuu -laulua. Leikissä ja lau-
lussa on karhun tilalla leijona. Laulu keskeytyy, kun leijona herää ja yrittää saada lapsia kiinni. 
Turva, johon tulee päästä leijonaa karkuun, on määritetty lapsille ennen leikin alkamista. Jos 
leijona saa lapsen kiinni, lapsi menee ”nukkumaan” myös aloitusympyrään.
•	Ohjaajan	tehtävä: Ohjata leikki. Lisäksi ohjaajan tulee toimia innostavasti ja kannustavasti, 

jotta lapset pääsevät sisään mielikuvitusmaailmaan.
•	Helpottaminen: Lapset odottavat paikallaan leijonan heräämistä ja matka turvaan  

on lyhyempi.
•	Vaikeuttaminen: Leijona pyrkii ottamaan lapsia aktiivisemmin kiinni ja matka turvaan  

on pidempi.
•	Soveltaminen: Matka turvaan on erilainen. Esimerkiksi tehtävärata, jonka läpi tulee liikkua 

(käännöksiä, keilojen kiertäminen jne.)

4. Palloleikit
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8. Kiekkotehtävät

9. Kiekonhallintaradat

10. Oma puoli puhtaana

7. kettu ja kanat
• harjoitteen kulku: Lapset ovat kanoja ja kettu (esimerkiksi ohjaaja) yrittää saalistaa heitä. 

Lapset ovat lähellä laitaa, joka toimii turvana, eli kanalana. Kettu (kiinniottaja) on keskellä. Kanat 
kysyvät ketulta ”paljonko kello on kettu?”. Kettu vastaa esimerkiksi ”kello on kuusi”. Kanojen 
tulee ottaa kuusi luistelupotkua eteenpäin ja pysähtyä. Kysymys toistetaan niin pitkään,  
kunnes kettu huutaa ”ruoka aika!” Silloin kanojen tulee lähteä mahdollisimman nopeasti takai-
sin kanalaan. Kiinni jääneistä kanoista tulee kettuja ja he yhdessä päättävät paljonko kello on.
•	Ohjaajan	tehtävä: Ohjata leikki. Lisäksi ohjaajan tulee toimia innostavasti ja kannustavasti, 

jotta lapset pääsevät sisään mielikuvitusmaailmaan.
•	Helpottaminen: Kiinniottava kettu on kaukana kanalasta ja he pääsevät  

helpommin kanalaan turvaan.
•	Vaikeuttaminen: Matka turvaan on pidempi.
•	Soveltaminen: Kanaloita (turvapaikkoja) on paljon ja kettua (kiinniottajaa) kohti  

liikutaan monesta eri suunnasta. 

8. kiekkotehtäVät
•	Harjoitteen	kulku: Alueelle on ripoteltu paljon kiekkoja. Lapset liikkuvat kiekoilta toisille ja 

tekee ohjaajan antamia tehtäviä, joita voi olla esimerkiksi: kiekon leipominen, potkaiseminen, 
kiekon työntäminen lavalla, syöttäminen, laitaan ampuminen, laukominen (aikuinen muodostaa 
esimerkiksi jaloilla maalin) jne.
•	Ohjaajan	tehtävä:	Ohjata harjoite ja leikkiä aktiivisesti lasten kanssa.
•	Muuta	huomioitavaa: Lapsi ei välttämättä motivoidu tekemään samaa tehtävää pitkää aikaa, 

joten tehtäviä kannattaa vaihdella nopeasti. Samoja tehtäviä voi käyttää useammin.
•	Helpottaminen:	Tehdään helpompia ja yksinkertaisempia tehtäviä.
•	Vaikeuttaminen: Tehdään vaikeampia ja monimutkaisempia tehtäviä.
•	Soveltaminen: Kysytään lapsilta tehtäviä ja pyydetään esimerkkejä. Esimerkiksi lasten omia 

harhautuksia. Kaikki halukkaat pääsevät ehdottamaan tehtäviä ja muut lapset tekevät perässä.

9. kiekonhallintaradat
•	Harjoitteen	kulku: Rakennetaan lapsille erilaisia kiekonhallintaratoja, joissa lapset pääsevät 

tutustumaan välineeseen, harjoittelemaan välineen kuljettamista eri tavoin ja yhdistämään  
jäällä liikkumiseen. Lapset lähtevät jonosta vuorotellen liikkeelle, suorittavat kiekonhallinta-
radan ja palaavat jonoon odottamaan omaa vuoroaan.
•	Ohjaajan	tehtävä: Rakentaa rata, organisoida ja ohjata harjoite. 
•	Helpottaminen: Tehdään radasta lyhyempi ja yksinkertaisempi.
•	Vaikeuttaminen: Lisätään radan pituutta ja haastavuutta. Niitä voivat olla esimerkiksi matalan 

esteen yli askellus tai hyppy. Samalla tulee huomioitua fyysisiä ominaisuuksia (tässä tapauk-
sessa kehonhallinta j a tasapaino)
•	Soveltaminen:	Radoista voi tehdä minkälaisia tahansa. Ohjaajan tulee ainoastaan huomioida, 

että kiekonhallintarata tarjoaa sopivat haasteet.
•	Muuta	huomioitavaa:	Ohjaajan tulee huomioida lasten riittävästä aktiivisesta toiminta-ajasta 

kiekonhallintaradoilla. Ratojen määrä ja pituus tulee suhteuttaa lapsimäärään, jotta jonossa 
vietettävä aika on mahdollisimman pieni.

10. pidä oma puoli puhtaana
•	Harjoitteen	kulku: Pelaajat kilpailevat joukkueina toisiaan vastaan.  

Tehtävänä on laukoa välineitä omalta alueelta vastustajan alueelle.
•	Ohjaajan	tehtävä: Valmistella ja ohjata leikki.
•	Muuta	huomioitavaa: Lauottavia välineitä tulee olla riittävän paljon.
•	Helpottaminen: Lyhyet välimatkat.
•	Vaikeuttaminen: Pidennetään välimatkaa ja rajataan keskelle alue, johon pelaaja ei saa mennä.
•	Soveltaminen: Ohjaajan tulee suhteuttaa leikkialueen koko lasten taitotasoon. Jos itsenäi-

nen jäällä liikkuminen pitkiä matkoja aiheuttaa vielä haasteita, niin leikin voi leikkiä esimerkiksi 
aloitusympyrän sisällä. Lasten tulee pitää ympyrä puhtaana kiekosta tai muista pelivälineistä. 
Samaan aikaan vanhemmat / ohjaajat palauttavat pelivälineitä aloitusympyrään. Sovelletun 
leikin nimi voi olla esimerkiksi ”pidä Leijonan pesä puhtaana”.

7. Kettu ja kanat
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12. Kiekkocurling

13. Peli oman aikuisen kanssa

14. Metsäseikkailu
14. metsäseikkailu
•	Harjoitteen	kulku: Ohjaaja muodostaa ympäristön, jota kutsutaan metsäseikkailuksi. Se voi 

sisältää esimerkiksi esteiden ylityksiä tai alituksia, ryömimistä, hyppäämistä ja niin edelleen. 
Tarkoituksena metsäseikkailussa on saada lapset liikkumaan eri tavoin ja monipuolisesti jäällä. 
Radalla voi liikkua samaan aikaan paljon lapsia.
•	Ohjaajan	tehtävä:	Valmistella ja ohjata leikki. Lisäksi ohjaajan tulee toimia innostavasti  

ja kannustavasti, jotta lapset pääsevät sisään mielikuvitusmaailmaan. 
•	Helpottaminen: Tehdään radasta helpompi liikkua ja lyhyempi.
•	Vaikeuttaminen: Tehdään radasta haasteellisempi ja pidempi.
•	Muuta	huomioitavaa: Metsäseikkailuradan voi tehdä myös kiekon kanssa, jos sen suunnitte-

lee sellaiseksi. ilman kiekkoa tehtävässä radassa on mahdollisuus hyödyntää lasten liikunnan 
erilaisia välineitä. Esimerkiksi leikkivarjosta voi rakentaa pitkän tunnelin.

11. Yläfemmahippa11. Yläfemmahippa
•	Harjoitteen	kulku: Leikitään hippaa ohjaajan rajaamalla alueella. Ohjaaja valitsee leikin alus-

sa hipat, jotka vaihtuvat ohjaajan toimesta säännöllisesti. Niitä voi olla lapsimäärään ja tai-
totasoon suhteutettuna 1–5. Kun hippa saa lapsen kiinni, niin lapsen tulee jäädä paikalleen 
luisteluasentoon. Vapaana olevat lapset voivat pelastaa kiinni jääneen lapsen jarruttamalla 
eteen ja antamalla ”ylävitoset”
•	Ohjaajan	tehtävä:	Ohjata leikki. Lisäksi ohjaajan tulee toimia innostavasti ja kannustavasti, 

jotta lapset aktivoituvat ja rohkaistuvat leikkimään.
•	Helpottaminen: Leikitään hippaa pienemmällä alueella, jolloin leikkiminen helpottuu.
•	Vaikeuttaminen: Leikitään hippaa isommalla alueella ja lisätään hippojen määrää, jolloin 

leikkiin tulee lisää haastetta.
•	Soveltaminen: Lähes kaikissa hipoissa perusajatus on sama: yksi tai useampi ottaa kiinni 

muita. Toimintaan on mahdollisuus saada lasten näkökulmasta vaihtelevuutta, kun hipoille 
keksii erilaisia nimiä, pelastautumis- ja kiinnottotapoja.

12. kiekko-Curling
•	Harjoitteen	kulku: Pelataan pareittain Curlingia kiekoilla. Curlingin voi pelata työntämällä kiek-

koa kädellä tai mailalla. Molemmilla parista on 2–3 kiekkoa ja lähimmäksi kohdetta pysähtynyt 
kiekko voittaa. Kohteeksi sopii hyvin esimerkiksi aloitusympyrä, keila, siniviiva tai vastaava.
•	Ohjaajan	tehtävä: Organisoida ja ohjata leikki. 
•	Helpottaminen: Pelataan pienemmällä alueella ja kohde on suurempi. Esimerkiksi jäätussilla 

jäähän piirretty isompi ympyrä.
•	Vaikeuttaminen: Pelataan isommalla alueella.
•	Soveltaminen: Saman leikin voi leikkiä myös Leijonaminigolfina. Ajatus on samantyyppinen, 

mutta aloituskohdan ja paikan, johon kiekko tulee toimittaa, välillä on mahdollisuus käyttää 
enemmän ”lyöntejä”. Lisäksi Leijonaminigolfissa voi rakentaa erilaisia ratoja, joissa on esteitä. 
Esteinä voi toimia keilat. Se lisää myös leikin haastavuutta.

13. peli oman aikuisen kanssa
•	Harjoitteen	kulku: Pelataan 1–1 peliä oman aikuisen kanssa. Samalla kentällä voi olla käynnissä  

useampikin peli.
•	Ohjaajan	tehtävä:	Organisoida ja ohjata leikki. Lisäksi on suositeltavaa, että ohjaaja pelaa  

lasten mukana ja toimii innostavana esimerkkinä.
•	Helpottaminen: Pelataan peliä pienemmällä alueella ja samalla kentällä ei ole muita pareja  

pelaamassa.
•	Vaikeuttaminen: Pelataan peliä isommalla alueella, jolloin luistelu- ja kiekonhallintamatkat  

pitenevät. Samaan aikaan kentällä voi olla muitakin 1–1 pelejä, jolloin katse ylhäällä pelaaminen  
ja ympäristön havainnoinnin merkitys korostuu.
•	Muuta	huomioitavaa: Saman parin kanssa voi ampua myös rangaistuslaukauksia. Välineeksi  

käy hyvin esimerkiksi tennispallot. Maalin voi rakentaa keiloista, aikuisten leveästä haara-asennosta tai kaukalon laidan rajatusta osasta.
•	Soveltaminen:	Peliä voi pelata myös pienellä alueella 2–2 tai 3–3 peliä. Lisäksi vanhemmat voivat pelata lapsia vastaan. Oleellista on, 

että alue on suhteutettu lasten kykyyn liikkua jäällä: ei liian suurta aluetta vasta-alkajille. Tärkeää on, että kaikki lapset pääsevät osallis-
tumaan peliin mahdollisimman aktiivisesti. Tärkeää on huomioida myös, ettei pelin pelaajamäärä kasva liian isoksi.
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17. peili
•	Harjoitteen	kulku: kyseessä on perinteinen peili -leikki, jossa yksi ohjaajista tai lapsista vali-

taan peiliksi. Lähtötilanteessa hänellä on selkä muihin leikkiin osallistujiin päin. Leikkijöillä on 
samalla mahdollisuus edetä kohti peiliä. Kun peili kääntyy kohti lapsia, heidän tulee pysähtyä 
mahdollisimman nopeasti. Jos peili näkee jonkun leikkijöistä liikkuvan, niin hänen tulee palata 
takaisin lähtöviivalle. Osallistuja, joka pääsee ensimmäisenä koskemaan peilinä olevan henkilön 
selkään, pääsee peiliksi.
•	Ohjaajan	tehtävä:	Valmistella ja ohjata leikki. 
•	Helpottaminen: Ohjaaja toimii peilinä ja hän kääntyy lapsiin päin harvemmin ja rauhallisemmin. 

Jos lapsi pääsee koskemaan peilinä toimivan ohjaajan selkään, niin hän saa pisteen. Lapsilla 
on mahdollisuus kerätä pisteitä koko leikin ajan. Ohjaaja kysyy leikin lopuksi lasten keräämiä 
pistemääriä. Leikkiä on mahdollisuus helpottaa myös lyhentämällä leikissä liikuttavaa matkaa.

15. Polttopallo

16. liikennevalot

17. Peili

15. polttopallo
•	Harjoitteen	kulku: Ohjaaja rajaa alueen, jonka sisällä pelataan perinteistä polttopalloa. 

Polttajat ovat alueen rajalla ja yrittävät polttaa alueen sisällä olevia lapsia osumalla heihin 
pallolla. Pallon voi heittää tai vierittää jäätä pitkin lasten taitotaso huomioiden. Jos pallo 
osuu lapseen, niin hänestä voi tulla polttaja tai hän pääsee takaisin keskelle suoritettuaan 
esimerkiksi luisteluun liittyvän tehtäväradan.
•	Ohjaajan	tehtävä: Valmistella ja ohjata leikki. Lisäksi on tärkeää heittäytyä itse mukaan 

leikkiin ja innostaa lapsia omalla tekemisellään.
•	Helpottaminen:	Tehdään alueesta isompi ja heitetään / vieritetään palloa rauhallisemmin.
•	Vaikeuttaminen: Tehdään alueesta pienempi ja heitetään palloa kovemmin. Mahdollisuus 

on lisätä myös palloja, joilla lapsia poltetaan. Polttajat voivat toimia myös mailan ja kiekon 
kanssa. Polttajat syöttelevät kiekkoa rajatun alueen reunoilla ja jos kiekko osuu luistimeen, 
niin lapsi palaa.

16. liikenneValot
•	Harjoitteen	kulku: Ohjaajalla on vihreä ja punainen kartio kädessä. Vihreä kartio: saa liikkua / 

”ajaa autolla”. Kun ohjaaja nostaa punaisen keilan näkyviin, niin kaikkien tulee jarruttaa  
mahdollisimman nopeasti ja pysähtyä.
•	Ohjaajan	tehtävä: Valmistella ja ohjata leikki. Lisäksi on tärkeää rakentaa lapsille mielikuvi-

tusmaailma liikenteestä ja autolla ajamisesta. Välillä on tärkeää päästä kiihdyttämään kovaan 
vauhtiin, tehdä äkkijarrutuksia jne. Tällaisen ympäristön muodostaminen vaatii ohjaajalta 
voimakasta osallistumista itse leikkiin.
•	Helpottaminen: Lapsi näkee koko ajan ohjaajan edessään ja liikennevalot vaihtuvat hitaammin.
•	Vaikeuttaminen: Lapset liikkuvat isommalla alueella ja ohjaaja ei ole aina edessä. Näin lapset 

joutuvat havainnoimaan ympäristöä enemmän. Lisäksi vaihtelemalla nopeammin keilojen  
värejä (pysähdys / liikkeelle) liikkeellelähtöjen ja jarrutusten määrä kasvaa.

•	Muuta	huomioitavaa: Varmistetaan, että lapset eivät joudu liian pitkäksi aikaa polttajiksi. Se passivoittaa heidän liikkumistaan jäällä. 
Suositeltavaa on, että ohjaaja vaihtaa polttajia sopivin aikavälein ja palanut lapsi kiertää ohjaajan määrittämän tehtäväradan (esimerkiksi 
viiden keilan pujottelurata) jos pallo osuu häneen.

•	Vaikeuttaminen: Peli kääntyy nopeammin kohti osallistujia ja liikkuminen vaikeutuu. Lisäksi leikin matkaa on mahdollisuus pidentää.
•	Muuta	huomioitavaa: Leikkiä kannattaa leikkiä pienissä ryhmissä. Se mahdollistaa helpommin kaikkien lasten pääsemisen peiliksi.  

Ohjaaja voi vaihtaa myös peiliä niin, että kaikki pääsevät peiliksi vuorotellen.


