
 
 
 

JEKKU-JÄNÖN LIIKUNNALLINEN MUISTIPELI 
Kirsi Tapanin kuvittamissa Jekku-jänön muistipelikorteissa pääsette sukeltamaan 
perinteisen lautapelin liikunnalliseen versioon. Jekku-jänö-muistipelikortit taipuvat 
moneen käyttötarkoitukseen lisäämään lasten liikettä ja kehittämään motorisia 
perustaitoja ulkona ja sisällä.  

Liikunnallisen Jekku-jänön muistipelin avulla voi harjoitella tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitoja. Korteilla voi pelata Jekku-jänö-muistipeliä pareittain tai 
ryhmässä. Kortteja voi hyödyntää myös taskunopassa, lorupusseissa, kehokortteina, 
lottopelissä tai vaikka pihasuunnistuksessa.  

Jekku-jänö-muistipelin esivalmistelut 

Tulosta valmis Jekku-jänö-muistipelikorttipohja, jossa on yhteensä 18 Jekku-jänö-
korttia. Muista tulostaa Jekku-jänö-muistipelikorttipohjia tuplamäärä, jotta jokaiselle 
kortille tulee pari.  

Leikkaa kortit irti ja laminoi ne säänkestäviksi. Kortit voi sijoittaa pelissä 
merkkauskartion tai ämpärin alle, jolloin ne pysyvät paremmin ulkona paikoillaan. 
Halutessasi voit käyttää Jekku-jänö-muistipelikortin taustana isoja Dyno 
säilytysastioita, jolloin saat korteista jättimuistipeliversion. Tällöin kortit kannattaa 
kiinnittää säilytysastian pohjalle kontaktimuovilla.  

Kaikkia kortteja ei tarvitse käyttää kerrallaan. Valitse korttien määrä ja niissä olevat 
tehtävät lapsiryhmän taito- ja kehitystason mukaan.  

Jekku-jänö-muistipeliin tarvittavat välineet: 

- Kopittele parin kanssa -kortin kanssa tarvitset jonkin heittovälineen, joka voi 
olla esimerkiksi pehmopallo, häntäpallo, hattu ja hanska 

- Merkkauskartiot muistipelikorttien päälle 

  



 
 
 

Jekku-jänö-muistipelin ohjeet 

Helppo 

Levitä kortit pelialueen keskelle maahan. Merkitkää jokaiselle lapselle oma pesä 
pelialueen reunoille. Aikuisen johdolla yksi lapsi vuorollaan käy kääntämässä 
pelialueelta kaksi korttia esiin. Jos korteissa on samat kuvat, lapsi kerää kortit 
mukaansa ja tuo ne omaan pesäänsä. Tämän jälkeen tehdään yhdessä 
muistipelikortissa oleva liike. Sen jälkeen vuoro vaihtuu. Jos avatut kortit eivät ole 
parit, lapsi kääntää kortit takaisin piiloon ja palaa omaan pesään. Peli päättyy, kun 
kaikki parit ovat löytyneet ja liikkeet on suoritettu. 

Haasteellinen 

Muodostetaan parit, jotka asettuvat pelialueen reunoille omiin pesiinsä. Pareista kukin 
vuorollaan käy kääntämässä pelialueelta kaksi korttia. Jos korteissa on samat kuvat, 
lapset keräävät kortit mukaansa ja tuovat ne omaan pesäänsä. Tämän jälkeen 
tehdään yhdessä muistipelikortissa oleva liike. Sen jälkeen vuoro vaihtuu. Jos avatut 
kortit eivät ole parit, lapset kääntävät kortit takaisin piiloon ja palaavat omaan 
pesään. Peli päättyy, kun kaikki parit ovat löytyneet ja liikkeet on suoritettu. 

Vaikea 

Muodostetaan parit ja jokaisella parilla on oma pesä pelialueen reunalla. Jokaiselle 
parille jaetaan valmiiksi yhtä monta korttia omaan pesään. Korttien toiset parit 
levitetään pelialueen keskelle kuvapuoli piilossa. Merkistä jokainen parin kääntää 
omassa pesässään yhden kortin kuvapuoli ylöspäin ja lähtee yhdessä kääntämään 
pelialueelta yhden kortin esiin. Jos kuvat ovat samat, niin pari ottaa kortin mukaan 
omaan pesäänsä.  Jos käännetty kortti ei ole sama, niin avatut kortit suljetaan 
molemmista paikoista ja tilalle avataan uusi kortti, jota lähdetään etsimään. Kun 
kaikki parit on löydetty, käydään kaikki liikkeet yhdessä koko ryhmän kanssa läpi. 
Jokainen pari saa vuorollaan näyttää omat liikkeensä parin kanssa ja muut toistavat.  

  



 
 
 

Sovellukset Jekku-jänö-muistipelikorttien käyttöön 

Jekku-jänön pihasuunnistus 

Piilota piha-alueelle/metsään Jekku-jänö-muistipelikorttien toiset parit. Jokainen lapsi/ 
pari saa yhden Jekku-jänö-muistipelikortin, jonka pari hänen/heidän tulisi löytää ja 
kerätä talteen piha-alueelta/ metsästä. Kun kortin pari löytyy, palautetaan kortit 
aikuiselle ja tehdään kuvassa oleva liike. Tämän jälkeen aikuinen antaa lapselle/parille 
uuden kortin. 

Yksinkertaisin versio on yhdessä koko ryhmän kanssa etsiä paria kortille. Parin 
löydyttyä voidaan heti tehdä liike ja lähteä etsimään uutta paria.  

Jekku-jänön lottopeli 

Tulosta valmiit Jekku-jänön lottopelialustat. Piilota ulos tai sisälle Jekku-jänön 
muistipelikortit eri paikkoihin ja jaa jokaiselle parille oma Lottopelialusta, jonka pari 
asettaa omaan pesäänsä. Merkistä parit lähtevät etsimään pelialustaansa vastaavia 
kortteja ja löydettyään tuovat kortin pelialustalle. Kun pelialusta on täynnä, 
huudetaan ”Jekku-jänö”. Lopuksi tehdään oman pelialustan liikkeet.  

Odotteluhetket ja taukojumpat 

Muistipelikortit sopivat hyvin tauottamaan istumista, lasten omaehtoiseen 
liikkumiseen tai vinkeiksi odotteluhetkiin.  

Laita muistipelikortit noppataskuun ja tehkää aina nopan osoittama liike. Kortit voi 
myös kiinnittää esimerkiksi vessan tai käytävän seiniin, jolloin ympäristö houkuttelee 
lasta liikkumaan. Pienenä tulostetut kortit voi sujauttaa pussiin ja ottaa vaikka 
metsäretkelle mukaan.  

 

 

 

 

Me Liikunnan aluejärjestöissä uskomme, että motoristen taitojen harjoittelu on jokaisen lapsen oikeus ja haluamme 
auttaa varhaiskasvattajia lasten päivittäisen liikunnan edistämisessä. Jekku-jänö-kampanjan toteuttaa Liikunnan 
aluejärjestöjen Lisää liikettä hanke, johon olemme saaneet avustusta opetus ja kulttuuriministeriöltä. 
www.liikunnanaluejarjestot.fi 


