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LIIKKUMISVINKKI
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Kahviparkki

10 kyykyllä opiskelija voi ”ostaa” kupillisen kahvia 
 ja 5 käsiennostolla kahviin maitoa.
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LIIKKUMISVINKKI
Kävelytapaaminen

Järjestäkää oppitunti tai muu  
tapaaminen kävellen lähiluonnossa.
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LIIKKUMISVINKKI
Venyttelytauko

Venyttelytauolla opiskelijat näyttävät vuorotellen liikkeen,  
jonka mukaan venytellään.
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LIIKKUMISVINKKI
Omat vahvuudet

Kiinnitetään huomiota omiin vahvuuksiin.  
Oppilaat lähtevät pienelle kävelylle, jossa miettivät omia  
vahvuuksiaan ja listaavat niitä paperille palattuaan sisälle.
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LIIKKUMISVINKKI
Pariporinat seisten

Pariporinoissa keskustellaan pareittain seisten  
esimerkiksi tunnilla opituista asioista.



8

LIIKKUMISVINKKI
Yllätyskyykky

Yksi opiskelija saa huutaa tunnin aikana satunnaisesti  
”YLLÄTYSKYYKKY”, jolloin kaikki menevät kyykkyyn.  

Yllätyskyykyistä sovitaan maksimimäärä,  
jonka jälkeen käskyä ei voi enää huutaa. 
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LIIKKUMISVINKKI
Pomodoro-tekniikka

Pomodoro-tekniikassa opiskellaan 25 minuuttia intensiivisesti  
ja pidetään 5 minuutin liikkuva tauko.  

Sitten toistetaan: 25 min työtä, 5 min taukoa. 
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LIIKKUMISVINKKI
Opiskelumatkahaaste

Järjestäkää opiskelumatkahaaste tai kilometrikisa!  
Opiskelijat keräävät kilometrejä  

pyöräilemällä tai kävelemällä opiskelemaan.
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LIIKKUMISVINKKI
Janatehtävä

Muodostetaan kuvitteellinen jana opiskeltavaan aiheeseen liittyen,  
esimerkiksi mielipidejana, tunnejana tai aikajana historiaan liittyen.  

Mielipidejanassa opettaja voi esimerkiksi lukea ääneen väitteitä,  
ja opiskelijat menevät seisomaan eri puolille luokkaa sen mukaisesti,  

onko väite heidän mielestään totta vai ei.
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LIIKKUMISVINKKI
Opiskelua valokuvaamalla tai videokuvaamalla

Toteutetaan valokuvaus- tai videokuvausprojekti  
opiskeltavaan aiheeseen liittyen.  

Kuvataan mahdollisimman paljon ulkona ja luonnossa.
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LIIKKUMISVINKKI
Pyöränhuoltopäivä

Järjestäkää pyöränhuoltopäivä, jolloin opiskelijat ja henkilökunta  
pääsevät huoltamaan pyöriään pihalla: täyttämään renkaat,  

öljyämään ketjut ja pesemään pyöränsä.
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LIIKKUMISVINKKI

READ QR-CODE

QR-koodisuunnistus

Ympäri sovittua aluetta on QR-koodeja,  
joiden takaa löytyy vastaukset opiskeltaviin kysymyksiin.  

Opiskelijat etsivät koodit ja lukevat ne kännyköillään.  
Opiskelijat voivat myös itse rakentaa radan ja keksiä kysymykset.
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LIIKKUMISVINKKI
Podcastin kuuntelu kävellen

Opiskellaan uusi asia kuuntelemalla aiheeseen liittyvä podcast-jakso.  
Jokainen lähtee jakson ajaksi kävelemään  

ja kuuntelemaan jakson omasta kännykästään.
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LIIKKUMISVINKKI
Taukojumppavuorot

Jokainen opiskelija ideoi vuorollaan lyhyen taukojumpan tai rentoutuksen. Taukojum-
pat voidaan tehdä yhden tai useamman päivän aikana.
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LIIKKUMISVINKKI
Videon katselu seisten

Aina kun luokassa katsotaan video, se pitää katsoa seisten.
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LIIKKUMISVINKKI
Ulos oppimaan!

Kesäloman korvilla ja aurinkoisena päivänä viedään oppitunnit ulos!  
Opiskelijat voivat opiskella ulkona itsenäisesti  

tai opettaja voi tulla mukaan.
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LIIKKUMISVINKKI
Toteemin rakennus

Rakentakaa ryhmässä toteemi sanomalehdistä  
mahdollisimman nopeasti. 

Kaikille annetaan saman verran sanomalehtiä.  
Nopein joukkue sekä korkein ja tyylikkäin toteemi voittavat!
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