
 

 

 

HARJOITUKSIA KARKEA- JA HAVAINTOMOTORISTEN 
TAITOJEN OPPIMISEN TUEKSI 
Materiaali: varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sirkka Viili 

 
KEHONTUNTEMUSHARJOITUKSIA 
 
Kieriminen lattialla 
Lapsi käyttää omaa kehoaan liikkeen aikaansaamiseksi. 
Kieritään jäykkänä, löysänä, avustettuna, 
kädet ylhäällä, kädet alhaalla. 
 
 

 
 
Lumienkeli 
Tehdään lattialla lumienkeli: jalkojen ja käsien liike 
samanaikaisesti, käsiä liikutetaan ylös asti. 
 
 
 
 
 
Ahdas käytävä 
Lapsi kulkee kontaten aikuisen jalkojen välistä, anna haastetta lapselle niin, että joutuu 
tekemään töitä päästäkseen kulkemaan. 
 

 
 
 
Haarahypyt 
Hypitään X-I-hyppyjä. Kehittää kehon hahmottamista, rytmiikkaa.  
Leikki: Lapsi seisoo jalat yhdessä kädet vartalon sivulla. 
Aikuinen vierittää pallon lasta kohti. Kun pallo tulee 
kohdalle, täytyy lapsen päästää pallo kulkemaan jalkojen 
välistä hyppäämällä x- asentoon. Lapsi voi myös vierittää 
palloa aikuiselle.  
 

 

 



 

 

 

 

 

Pipariukko 
Pareittain tehtävä harjoite. Levitä paperi lattialle. 
Lapsi menee selinmakuulle paperin päälle ja makaa 
liikkumattomana. Aikuinen tai toinen lapsi piirtää 
parin ääriviivat paperiin mahdollisimman läheltä 
kehon rajoja. Voi myös tehdä ääriviivat ilman paperia 
ja kynää esim. pelkällä pensselillä. 

Kehon rajoja voi piirtää myös muissa asennoissa: istuma-asennossa, lempi nukkuma-
asennossa jne.  

 
Asennon matkiminen 
Aikuinen näyttää helpon asennon, jonka lapsi tekee perässä.  
Voi käyttää myös kehonkuva-kortteja eri liikkeistä. 
 
Esimerkkiasentoja 
1.Toispolviseisonta 

 toinen polvi maassa, toinen jalka edessä polvi suorassa kulmassa ja kädet ylhäällä 
 
2.Sivuistunta 

 istutaan jalat koukussa kantapäät pakaroiden alla, paino toisella pakaralla ja kädet 
edessä suorana 

 
3.Rapukävely 
 
4.Vatsallaan/kyljellään/selällään makaaminen 
 
5.Karhunkäyntiasento 

 jalkapohjat ja kämmenet lattiassa raajat ojennettuina). 
 
6.Keskikehon ylitykset/ristikkäisliikkeet 

 seisten toisella kädellä kiinni nenästä ja toisella vastakkaisesta korvasta/oikea 
kyynärpää vasempaan polveen (polvi nousee, kyynärpää tulee vastaan) ja vaihto 

 
7.Tuulimylly 

 oikean/vasemman käden sormet vasemman/oikean jalan nilkkaan (ristikkäisliike)  
 
 



 

 

 
 
Kehonosien nimeäminen 
Aikuinen osoittaa lapsen kehonosaa, jonka lapsi nimeää. 
Aikuinen nimeää isompia kehon osia, jotka lapsi näyttää. 
Missä on polvet? Missä on vatsa? 
Aikuinen ja lapsi nimeävät vuorotellen omasta kehostaan osia. 
Voidaan mainita myös, kummalla puolella kehoa osa on. 
 
 
Kosketusharjoitus 
Lapsi menee makuulle itselle mukavaan asentoon. Lapsi laittaa silmät kiinni ja 
aikuinen aloittaa ensin toisesta jalasta painelemalla 
kevyesti ja rauhalliseen tahtiin eri kehonosia. Aikuinen 
sanoo ääneen kehonosan, jota koskettaa (esim. jalkapohja, 
polvi, lantio, vatsa/selkä, rinta, otsa, poski, olkapää, 
kyynärpää, ranne, peukalo). 
 
 
Kehontietoisuuden harjoitus 
Aikuinen antaa lapselle toimintaohjeet. 
 
Musiikin mukaan liikutaan ja kun musiikki loppuu, muodostetaan  
ryhmiä tai pareja siten, että esim. päät yhdessä, polvet yhdessä, selät vastakkain, 
vierekkäin, kämmenet vastakkain jne. 
 
Musiikin mukaan liikutaan ja kun musiikki loppuu, tehdään ohjeen mukaan esim. 
polvet/kyynärpäät/napa/otsa lattiaan, napa/selkä seinään, liikuta vain varpaita, kosketa 
lattiaa/seinää/ovea, laita viisi/kymmenen sormea/varvasta neliön/ympyrän/kolmion 
päälle, laita yksi polvi ja yksi käsi neliön/ympyrän/kolmion/ päälle. 

 

Matkimisleikit, seuraa johtajaa, peili, pantomiimit 

1. aikuinen/toinen lapsi toisen peilikuvana matkii asentoja 
2. valokuvaajaleikki: ole niin pieni kuin osaat, niin iso kuin 

osaat, valloita maata allesi paljon/vähän, vieritä pallo 
jalkojen vierestä/välistä/edestä/takaa, liikuta vain kättä/päätä/jalkaa/sormea  

3. hernepussia kuljetetaan eri kehonosilla: jalkojen välissä, olkapäällä, käden päällä, 
selällä, leuan alla 

4. kuvanveistäjäleikki: toinen lapsi ”muovailee” toisesta patsaan 
5. pantomiimi: eri ammatteja, eläimiä, arkipuuhia esitetään ja toiset arvaavat 

 



 

 

  



 

 

AVARUUDELLISEN HAHMOTTAMISEN HARJOITUKSIA 
 
Kapteeni käskee 
Aikuinen kertoo lapselle, mihin asentoon/liikkeeseen tämän 
pitää mennä (esim. alas kyykkyyn, kurkota ylös, mene pöydän 
alle, mene tuolin päälle). 
 
Haastavampi variaatio 
Käytetään Kapteeni käskee –leikin ideaa, jossa saa toimia vain, kun käskijä sanoo 
”Kapteeni käskee..” (ei esim. ”perämies käskee” tai pelkkä ”istu alas”). Kehittää käsitteitä 
sijainnista (esim. alhaalla, ylhäällä, oikealla, vasemmalla, päällä, alla), 
asennonhahmotusta, suunnan hahmotusta sekä kuullun ymmärtämistä. 
 
 
Go-no-go 
Impulsiivisuuden kontrollia varten erityisen hyviä ovat ns. "go-no-go"-tyyppiset leikit. 
Näissä leikeissä kerrotaan aluksi toimintaohjeet, esimerkiksi: ”Kun minä sanon "ovi", te 
juoksette ovelle. Kun minä sanon "kaappi", te juoksette kaapin luokse.” 
Tämän jälkeen leikkiin lisätään ohje, jossa lapsen on hillittävä toimintayllyke, esimerkiksi: 
”Kun minä sanon "ikkuna", älkää tehkö yhtään mitään.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rytmiikkaharjoituksia 
 
Taputusleikki/rytmiope 
Aikuinen taputtaa malliksi helpon rytmin, jonka lapsi toistaa. 
Sitten lapsi taputtaa itse keksimänsä rytmin, jonka 
vanhempi toistaa. 
 
Haastavampi variaatio 
Taputetaan eri korkeuksilla ja voimakkuuksilla. Esimerkiksi kaksi kovaa taputusta pään 
yläpuolella ja kolme hiljaista taputusta vatsaan. 
 



 

 

 

Tasapainoharjoituksia 
 

Tasapainoharjoitus 
Konttausasennossa nostetaan vastakkainen käsi ja jalka ilmaan hitaasti ja ojennetaan 
raajat suoraksi. Pidetään ilmassa noin 5 sekuntia ja lasketaan alas. Toistetaan 
vastakkaisella puolella.  
  
Helpompi variaatio 
Aikuinen voi kannatella lapsen keskivartaloa 
liikkeen aikana. Kehittää tasapainoa ja 
kehonhallintaa ja -hahmotusta.  
 
Konttausleikki 
Musiikin soidessa lapsi konttaa ja musiikin pysähtyessä jäädään patsas-asentoon eli 
edellä mainittuun asentoon vastakkainen käsi ja jalka ilmassa. Aikuinen voi kannustaa 
välillä vaihtamaan nostettavan käden ja jalan puolta. 
 
Viivakävely 
Kävele viivaa pitkin 10 askelta eteenpäin ja peruuta 10 askelta. Aseta jalat joka askeleella 
“tandem- asentoon” eli kantapää ja varpaat yhteen.  
 
Yhdellä jalalla seisominen 
Seiso yhdellä jalalla 30 sekuntia. Saat lisähaastetta kiertämällä katsetta eri suuntiin tai 
taputtamalla käsiä yhteen vuoroin vartalon edessä ja takana. Voi kokeilla yhdellä jalalla 
seisomista myös tyynyn tai muun epätasaisen tai pehmeän alustan päällä.  
 

Tandem-seisonta 
Lattialla viiva maalarinteipistä. Seiso jalat peräkkäin kantapää varpaissa kiinni. Tee 
samalla käsillä silmukkakuviota vartalon sivuille.  
 


