
   
     LIIKUNTA 

 

Lämmittely 

Mitä pallopelejä / pelejä tiedät? 

Mitä osaat niistä kertoa? 

Millaiset säännöt niissä on? 

Mistä tykkäät?  

Mistä et tykkää? 

Mitä hyviä / huonoja puolia pallopeleissä on? 

Harrastatko pallopelejä? Miksi / miksi et? 

Oletko penkkiurheilija? 

Katsotko pallopelejä? 

Pelaatko itse? 

Mikä on sinun suosikki? Miksi? 

Mitä urheiluseuroja tiedät sinun kaupungissa? 

Mitä varusteita tarvitset, kun pelaat pallopelejä? 

 

Selitä sana 

 

jalkapallo 

 

koripallo pesäpallo keilailu kriketti 

 

poolo 

 

jääkiekko 
sähly – 

salibandy 
maila pallo 

 

potkaista 

 

lentopallo heittää ottaa kiinni taklata 

 

puolustaa 

 

torjua maalivahti hyökkääjä puolustaja 

 

piste 

 

maali maalitolppa laukaista tehdä kori 

 

syöttää 

 

syöttö rooli voittaa  hävitä 



   
 

Dialogit 

Korispeli 

Olet menossa korispeliin. Pyydät ystävää mukaan. 

 

Sinä:  (Tervehdi) (10 sek.)  

Ystävä: ***  

Sinä: (Vastaa kysymykseen ja kysy paikasta.) (20 sek.)  .)   

Ystävä: ***  

Sinä: (Vastaa ja kysy hintaa.) (25 sek.)   

Ystävä: ***  

Sinä: (Kysy kyytiä ystävältä.) (20 sek.)   

Ystävä: ***  

Sinä: (Vastaa.) (20 sek.)    

Ystävä: ***  

Sinä:  (Lopeta keskustelu sopivalla tavalla.) (20 sek.)   

 

 

MALLI Korispeli 

Olet menossa korispeliin. Pyydät ystävää mukaan. 

 

Sinä:  (Tervehdi) (10 sek.)  

Ystävä: No moi! Mitäs kuuluu? Lähdetkö mun kanssa kattoon Lahti Basketballin peliä?  

  Se on tänään viideltä.  

Sinä: (Vastaa kysymykseen ja kysy paikasta.) (20 sek.)   

Ystävä: Se on Espoossa, Mankkaalla, siinä isossa pelihallissa.  

Sinä: (Vastaa ja kysy hintaa.) (25 sek.)   

Ystävä: Mä en ole ihan varma, mutta mä luulemn, että liput on noin kympin.  

Sinä: (Kysy kyytiä ystävältä.) (20 sek.)   

Ystävä: Joo, mä voin hakee sut, pääset mun kyydillä kyllä! 

Sinä: (Vastaa.) (20 sek.)   

Ystävä: Selvä, nähdään sitten ennen peliä! Mä tuun hakeen sut puoli viideltä. 

Sinä: (Lopeta keskustelu sopivalla tavalla.) (20 sek.)   

 

 

 



   
Tilannetehtävät  

 

1. Haluat kutsua kaverin mukaan sinun lapsen / ystävän / lempijoukkueen peliin. 

Keksi itse, mikä peli. 

2. Haluat aloittaa uuden harrastuksen, jonkun pallopelin. Kysy lisätietoja. 

3. Sinun lapsi haluaa aloittaa jonkin pallopelin. 

4. Sinun lapsi harrastaa pallopeliä ja turnauksessa on kahvila. Joukkueen valmentaja 

pyytää vanhempia mukaan talkoisiin. Mitä vastaat? 

5. Sinä itse / sinun lapsi harrastaa pallopeliä. Kysyt maksuista ja vakuutuksista. 

6. Kysy, mitä varusteita sinä itse / sinun lapsi tarvitsee pelissä. 

7. Ostat nappulakengät / mailan / pallon / keksi itse, mitä? Kysy kaupassa lisätietoja.  

 

 

Kertominen  

 

A. Minä palloilijana 

• Kerro sinun suhteestasi pallopeleihin. Mitä teet? Kuinka usein? Miksi? 

• Miksi se on hyvä harrastus? 

• Kenelle suosittelet sitä? Kenelle se ei sovi? 

B. Näin pelataan x –peliä 

• Kerro pelin pääidea ja säännöt 

• Millaisia varusteita tarvitaan? 

• Millainen persoona on hyvä tässä pelissä? Millainen ei? 

• Onko se vaarallinen terveydelle? Hyvät ja huonot puolet 

 

Mielipide 

 

A. Joukkueurheilu on erittäin hyvä lapsen sosiaalisen kehityksen kannalta. 

B. Urheiluseuroissa talkootyö on tosi tärkeää. 

C. Minä en pidä kilpaurheilusta. 


