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Lisää liikettä koulupäivään

Lisää
liikettä
koulupäivään

1. Jonot mataliksi – lisää aktiivisuutta liikuntatunneille
Koulutuskokonaisuuden keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Ne ovat toiminnallisia tilaisuuksia, joissa päästään kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi
koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista.

2. Lasten Liike – kokeneet ohjaajat, valmentajat ja opettajat
Koulutuksesta saa käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa
painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Saat myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä
tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen. Olympiakomitea edistää Lasten Liike -toimintaa paikallisesti liikunnan aluejärjestöjen, kuntien sekä
urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.

3. Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan
Työpaja pureutuu koulun liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuva koulu -toiminnan buustaajana. Työkaluna hyödynnetään nykytilan arviota. Sen avulla
päästään kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. Menetelmät ja vinkit
voidaan ottaa suoraan käyttöön. Työpajassa käytätetään teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana sekä rakennetaan hyvinvoinnin vuosikello.

4. Välkkäri – välituntiohjaajakoulutukset lapsille ja nuorille
Välkkäri-koulutukset ovat suunnattu liikunnasta kiinnostuneille 4.–9. luokkalaisille. Osallistujat saavat valmiuksia toimia välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Koulutuksessa suunnitellaan välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin. Osallistujamateriaalit
sisältävät paljon käytännön vinkkejä välituntiliikuntaan.

5. Järkkää tapahtuma
Koulutus on suunnattu tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneille 13–19-vuotiaille nuorille. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät yhdessä aikuisen tukihenkilön kanssa
suunnitellun tapahtuman käytännössä.

6. Harrastaminen
Liikunnan aluejärjestöt tukevat ja kouluttavat harrastustoiminnan järjestäjiä. Tavoitteena on, että toimijoiden yhteistyö tiivistyy ja syntyy uusia
toimintatapoja harrastamisen edistämiseksi koulupäivän aikana.

https://youtu.be/YzmzJbSEPAw

Materiaalin on tuottanut Liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä -hanke. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Liikunnan aluejärjestöjen perustehtävänä on suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla
sekä liikuntakulttuurin monipuolisuuden varmistaminen. Edistämme liikkumista tarjoamalla asiantuntija-, koulutus-,
ja kehittämispalveluita kuntien eri sektoreille, liikunta- ja urheiluseuroille sekä muille liikuntatoimijoille. Liikunnan
aluejärjestöt ovat aktiivisina toimijoina myös valtakunnallisissa Liikkuvat-ohjelmissa.

Lisätietoja koulutuksista
ja verkostoista alueesi
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