
 
Ninjagym, tunti 1 

Kesto 60 min 

Tunnin tavoitteet: kuperkeikan perusteet, tarkkuushyppy 

Välineet: penkkejä, mattoja, hyppynaruja/vanteita/hernepusseja, rekki/puolapuut/köydet/renkaat,ponnari 

(ei pakollinen) 

Lämmittely: 

• Lämmittelyleikki – Eläintenkarnevaali 

o Tarkoituksena liikkua mahdollisimman monipuolisesti ja leikin kautta alkaa opettelemaan 

erilaisia taitoja kuten painon vienti käsien päälle, kuperkeikan eri vaiheet, erilaiset askeleet 

jne. 

o Liikutaan erilaisina eläiminä rajatulla alueella, sovelletaan ryhmän taitotason mukaan. 

Lapset voivat myös itse keksiä miten mikäkin eläin liikkuu 

▪ Käärme ryömii 

▪ Karhunkävely 

▪ Puput pyörii lumessa → keinutaan selällään eri suuntiin, muistetaan pupun 

korvat→valmistava harjoite kuperkeikkaan 

▪ Kirahvi korkeilla varpailla 

▪ Krokotiili, kuljetaan mahdollisimman matalalla, mutta vatsa ei saa koskea lattiaan 

▪ Kilpikonna, liikutaan käsien ja jalkojen varassa, mutta selkä pyöreänä ja leuka 

rinnassa → valmistava harjoite kuperkeikkaan, muistuttaa kuperkeikan vaihetta, 

jossa pää ollaan laskemassa maahan 

▪ Kilipukki, liikutaan pukkihypyin 

▪ Norsu, liikutaan seisten tömistellen 

▪ Kissa, liikutaan viivoja pitkin kädet ja jalat maassa  

▪ Villihevonen, liikutaan laukaten 

▪ Toukka, liikutaan suorana lankkuasennossa → varmista että lapset ovat 

ymmärtäneet asennon oikein 

▪ Hämähäkki, liikutaan kädet ja jalat maassa mahdollisimman leveällä ”x-asennossa” 

▪ Vyötiäinen, kierähdetään rollin tai kuperkeikan tapaan ympäri, pääasia että lapsi 

kierähtelee kuperkeikka-asennossa eri suuntiin 

▪ Kenguru, liikutaan korkein kenguruloikin 

▪ Rapukävely → lantion linja, ei tipu 

 

• Ninjavenyttelyt ja tasapainoharjoitteet 

o Opetellaan perus venytysasentoja, kuten haaraistunta ja kurkotukset, eteentaivutus, 

taitotasosta riippuen myös silta ja spagaatit (tässä muistetaan huomioida jalkojen, polvien, 

lantion ja selän oikeat linjat) 

o Venyttelyn jälkeen ennen ninjarataa tehdään muutamia tasapianoharjoitteita, jotka 

toistuvat myös itse radassa. 

▪ Yhdellä jalalla seisominen viivalla/hernepussin päällä 

▪ Kukka-asento sekä kukkokävely (ilmassa oleva jalka koukistettuna toisessa jalassa 

kiinni, ”avaa” jalka sivulle, tuo takaisin ja ota seuraava askel) 

▪ Yhden jalan seisominen silmät kiinni, voi tehdä myös kilpailun. 



 
▪ Tarkkuushyppyjä ja kävelyjä penkillä, hyppynarujen päällä, hernepussien päälle 

sekä vanteiden sisälle. 

 

Liikkeen nimi Painopisteet Kuva 

Kuperkeikkaharjoitus Avustettava piste, jossa ohjaaja 
avustaa kuperkeikan. Voidaan tehdä 
tasaisella ja alamäkeen. 

 

 
 

Ylitys-alitus 
 

• 2-3 
penkkiä/palikkaa/vaahtopalaa, 
joiden yli hypätään (joko 
suoraan tasajalkaa, loikilla tai 
välihypyllä, eli ensin esteen 
päälle ja siitä hyppy alas) 

• kaksi penkkiä, joiden päälle 
patja, patjan ali tulee ryömiä 
siten, että ei koske patjaan 

• jos ohjaajia on useampi, 
voidaan tehdä myös vanteen 
läpi menos, jossa ohjaaja pitää 
1-2 eri kokoista vannetta, 
joiden läpi tulee mennä 

• jatketaan rapukävelyllä 
seuraavalle pisteelle 

 

 
 

 
 

 

Tarkkuushyppysuora 
 

• mutkittelevia hyppynaruja 
pitkin eteneminen siten, ettei 
osu lattiaan  

• hypyt eri kokoisten vanteiden 
sisään, erilaisia kuvioita voi 
tehdä myös hyppynaruista. 

• hypyt korokkeille, esimerkiksi 
penkki, palikka tai ponnari 

• korokkeilta alastulot 
”maaliin”, osoitettu naruilla 
tai vanteilla 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Roikuntapiste 

 
 
 
 
Roikuntapiste, matala rekki/naru, 
nojapuut tai puolapuut, jossa lapsi voi 
kokeilla roikuntaa turvallisesti, 
tarkoitus pysyä niin kauan kuin jaksaa.  
 

 
 

 
 

Pukkihyppysuora 
 

• pukkihypyt penkin yli 

• nuoremmille pukkihypyt viivan 
yli 

 

 
 

 
 
 

Kierintäsuora 
 

• kieritään määrätty matka 
kädet ja jalat suorana, 
yritetään pitää ne irti maasta 

• muistetaan kuppi- ja 
kaariasennot! 

 

 
 

 
 
 

 

 

  


