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1. JUOKSEMINEN

Aarteenvarastus
Keskelle pelialueta tehdään suurehko ympyrä esimerkiksi hyppynaruista. Ympyrän 
keskellä on aarteenvartja (ohjaaja tai joku lapsista) ja mitä tahansa tavaroita, jotka 
toimivat leikin aarteina. Loput leikkijät ovat jaetuina neljään joukkueeseen, ja heillä 
on oma pesä (hula-hula-vanne) pelialueen kulmissa. Leikkijät yritävät varastaa 
aarteita joukkueitain yksi jäsen kerrallaan. Jos keskellä oleva aarteenvartja 
kosketaa ”varasta”, tämä joutuu pudotamaan mahdollisest jo nappaamansa 
aarteen ja palaamaan takaisin pesäänsä, ja lähetämään seuraavan joukkueesta 
matkaan. Kun kaikki aarteet on napatu, lasketaan mikä joukkueista onnistui 
varastamaan eniten! Peliä voi pelata myös siten, etä jokaisella varkaalla on oma 
vanne pesänään.

Banaanihippa
Yksi leikkijöistä tai ohjaajista valitaan hipaksi. Kun hippa saa kiinni, kiinniotetun on 
pysähdytävä ja nostetava kätensä päänsä yläpuolelle ”banaaninkuoriksi”. 
Kiinniotetu leikkijä pelastetaan ”kuorimalla banaani”, eli avaamalla kädet ylhäältä 
alas. 

Eskimoviesti
Leikkijöistä muodostetaan kaksi joukkueta. Kummallakin joukkueella on 
”viestkapulana” jumppamato, joka edustaa eskimoiden jäälautaa. Joukkueet 
jakautuvat pareihin, jotka kantavat vuorollaan jäälautan salin toisessa päässä olevan 
merkin ympäri ja palaavat lähtöviivalle. Jäälauta annetaan seuraavalle parille ja näin
viestleikki jatkuu. Se joukkue voitaa, jonka parit ovat ensimmäisenä päässeet 
maaliin. Viestä voi muokata haastavammaksi siten, etä patjaa pitää kuljetaa yksin, 
esimerkiksi vetämällä sitä perässä.

Geometriajuoksu
Leikkijät juoksevat vapaast ympäri salia. Salin latalle levitellään erimuotoisia 
muotolaatoja. Ohjaajan huutaessa jonkun muodon (ympyrä, neliö, kolmio jne.) 
lasten tulee äkkiä juosta kyseisen muodon kohdalle.

Heittohippa
Yksi leikkijöistä tai ohjaajista valitaan hipaksi. Hipalla on pehmeä pallo, jolla hän 
yritää heitämällä osua karkuun juoksijoihin. Hippa vaihtuu osumasta. Hippaa voi 
muunnella esimerkiksi vaihtelemalla liikkumistapaa (rapukävely, karhukävely, 
kontaaminen jne.)
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Hinduhippa
Yksi leikkijöistä tai ohjaajista valitaan hipaksi. Kun hippa saa kiinni, kiinniotetun on 
pysähdytävä ja mentävä ”Hindu-asentoon” (polvi-istunta, kädet edessä yhteen 
liitetynä). Kiinniotetu pelastetaan menemällä tämän eteen vastaavaan asentoon, 
jonka jälkeen voi jatkaa pakoon juoksemista.

Noitahippa
Valitaan noita, jolle annetaan jokin väline ”taikasauvaksi”. Noidan kiinni otamat 
lapset viedään noidan pataan (esimerkiksi jumppapatja) ja noita taikoo kiinni otetun 
liikkumatomaksi johonkin asentoon. Toiset lapset voivat pelastaa kiinniotetuja 
asetumalla itse samanlaiseen asentoon lapsen eteen.

Paahtoleipähippa
Yksi leikkijöistä tai ohjaajista valitaan hipaksi. Kun hippa saa kiinni, kiinniotetun on 
pysähdytävä ja mentävä kyykkyyn. Pelastaminen tapahtuu menemällä kyykkyyn 
kiinniotetun eteen, jonka jälkeen molemmat tekevät mahdollisimman korkean 
jännehypyn (”paahtoleivät hyppäävät leivänpaahtmesta”).

Patsashippa
Yksi leikkijöistä tai ohjaajista valitaan hipaksi. Kiinni jääneet jäävät siihen asentoon, 
missä he ovat kiinni jäädessään. Voidaan myös sopia, etä kiinniotetu saa itse 
päätää millaiseen asentoon menee. Pelastaa voi menemällä henkilöä vastapäätä ja 
tekemällä saman asennon kuin kiinnijäänyt. 

Pesänryöstö joukkueet vastakkain
Pelissä on sama idea kuin Aarteenvarastus -leikissä. Leikkijöistä muodostetaan kaksi 
joukkueta, joilla on oma pesä salin vastakkaisissa päissä. Merkistä joukkueet 
lähtevät varastamaan aarteita vastapuolen pelaajilta omaan pesäänsä. 
Voitajajoukkue on se, joka ehti peliajan aikana keräämään enemmän aarteita.

Pyykkipoikahippa
Leikkijöille jaetaan 2–4 pyykkipoikaa, jotka he kiinnitävät vaateisiinsa, mieluiten 
esimerkiksi paidan helmaan. Leikkijät lähtevät merkistä juoksemaan ympäri salia ja 
yritävät napata toisiltaan pyykkipoikia. Pyykkipojan napatuaan se joko kiinnitetään 
omaan vaateeseen tai viedään omaan pesään. Voitaja on se, joka kerää eniten 
pyykkipoikia tetyn ajan kuluessa, tai kunnes kellään ei ole enää pyykkipoikia 
vaateissaan.
Varo häntääsi!
Yksi leikkijöistä pitää nauhaa häntänä ja toiset yritävät siepata sen. Se, joka 
onnistuu sieppaamaan hännän, saa pitää sitä seuraavaksi.  Leikkiä voidaan leikkiä 
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myös niin, etä kaikki leikkijät saavat narunpätkän, joka laitetaan selän taakse 
roikkumaan hännäksi. Leikkijät koetavat siepata toisiltaan hännän. Häntänsä 
menetänyt joutuu leikistä pois tai saa kiinnitää häntänsä takaisin ja jatkaa leikkiä. 
Ohjaaja autaa tarvitaessa hännän kiinnityksessä.

X-hippa
Yksi leikkijöistä tai ohjaajista valitaan hipaksi. Kun hippa saa kiinni, kiinniotetun on 
pysähdytävä ja mentävä X-asentoon jalat haara-asennossa. Kiinniotetu pelastetaan
ryömimällä tämän jalkojen välistä, jonka jälkeen seisomassa ollut saa jatkaa karkuun 
juoksemista.

2. HYPPÄÄMINEN

Hyppynarun yli hyppiminen
Leikkiin tarvitaan pitkä hyppynaru. Leikkijät seisovat rivissä salin toisessa päässä. 
Merkistä lapset lähtevät juoksemaan yhtä aikaa hyppynarua koht ja hyppäävät sen 
yli. Hypyn jälkeen he menevät odotamaan merkkiääntä viivalle – näin vältetään 
törmäykset kun kaikki juoksevat samaan suuntaan. Hyppynarua voi nostaa 
vähitellen korkeammalle, sillä voi tehdä laineliiketä, tai sillä voi tehdä käärmemäistä
kiemurteluliiketä.

Kirjainhypyt
Leikkijät levitäytyvät saliin. Ohjaaja sanoo erilaisia kirjaimia (I, K, O, P, T, X, Y) ja 
lasten pitää muodostaa omasta vartalostaan kyseinen kirjain ja hyppiä siinä 
asennossa sovitu määrä hyppyjä.

Kurki ja sammakko
Kurki (ohjaaja) taputaa käsiään selin sammakoihin (leikkijät). Taputuksen aikana 
leikkijät saavat hyppiä vapaast ympäri salia. Kun kurki lopetaa taputuksen, 
sammakoiden täytyy jähmetyä mahdollisimman nopeast paikoilleen. Kurki kääntyy 
ja katsoo, liikkuuko joku sammakoista. Jos joku liikkuu, kurki nappaa sen apurikseen 
taputamaan. 

Paikka!
Pelataan tavallista hippaa. Kun jää kiinni, joutuu paikkaan (esimerkiksi salin nurkassa
oleva patja). Paikan voi kuvitella olevan vaikka kuumaa laavaa tai syvä vesilätäkkö. 
Paikassa pitää hyppiä yhdellä jalalla tai tasajalkaa niin kauan, kunnes tlalle saapuu 
seuraava kiinnijäänyt. Siten pääsee takaisin peliin mukaan. Peliä voi leikkiä myös 
niin, etä paikassa pitää hyppiä niin kauan kunnes joku käy pelastamassa.
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Pitkänpitkä loikka
Tämän leikin tarkoituksena on saada leikkijät yhteistyössä hyppäämään 
mahdollisimman pitkälle. Ensimmäinen hyppääjä loikkaa lähtöviivalta niin pitkälle 
kuin mahdollista. Seuraava hyppääjä loikkaa siitä kohdasta, johon edellinen 
hyppääjä laskeutui. Leikkijät yritävät parantaa kokonaissuoritustaan onnistuneilla 
osahypyillä. Tätä loikkaleikkiä voidaan leikkiä joko sisällä tai ulkona, hypäten 
eteenpäin tai taaksepäin, joko paikalta tai vauhta otaen, hyppäämällä kolmiloikkaa 
jne. Sitä voidaan leikkiä myös joukkueiden välisenä kilpailuna.

3. HEITTÄMINEN

Heittopallo piirissä
Leikkijät istuvat piirissä rist-istunnassa, yksi on piirin keskellä pallon kiinniotajana. 
Istujat heitelevät palloa nopeast toisilleen. He saavat kurkotaa kauas sivulle ja 
kaatua selälleen pallon tavoitaakseen, muta eivät saa nousta seisomaan eivätkä 
siirtyä paikaltaan. Keskellä oleva kiinniotaja yritää kosketaa palloon tai siepata 
sen. Kun hän siinä onnistuu, piirin keskelle joutuu se, joka viimeksi kosket palloa. 
Leikkiä voidaan muunnella siten, etä keskellä oleva (mieluiten ohjaaja) heitelee 
palloa ringissä oleville satumanvaraisessa järjestyksessä, jolloin heidän täytyy 
reagoida nopeast, napata pallo ja heitää se takaisin keskellä olevalle.

Hirvenmetsästys
Aluksi valitaan metsästäjä, joka poltaa ”hirviä” sovitulta ampuma-alueelta. Hyvä 
alue on leikkialueen keskiosan laidat. Muut pelaajat ovat riistaa, joka yritää juosta 
salin päästä päähän ilman, etä metsästäjä osuu heihin pallolla. Osumat otetaan vain
pään alapuolelta. Osumasta joutuu metsästäjäksi. Voitaja on viimeisenä jäljelle 
jäänyt ”hirvi”. Pienemmille leikkijöille peliä voi helpotaa siten, etä aina 
metsästetyään hirven saa itse palata takaisin hirveksi. Tällä tavalla lapset eivät tule 
levotomiksi odotellessaan heitovuoroaan salin laidoilla.

Pallot pahki
Osallistujat jaetaan neljän hengen joukkueisiin, ja joukkueille annetaan kaksi palloa. 
Joukkueen jäsenet muodostavat parit. Parit menevät vastakkain (”neliön” kulmiin) 
siten, etä palloa heitäessä parien pallot yritetään saada osumaan keskellä toisiinsa 
– PAM!

Pidä puolesi puhtaana!
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Leikkiin tarvitaan paljon palloja. Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen ja pelialue 
jaetaan keskeltä kahta esimerkiksi pitkillä jumppapenkeillä tai hyppynarulla. Pallot 
levitetään tasaisest kummallekin puolelle. Joukkueet pyrkivät pitämään oman 
puolensa puhtaana palloista heitelemällä niitä vastustajan puolelle. Voitajajoukkue
on se, jolla peliajan päätytyä on vähiten palloja omalla puolellaan.

Polttopallo
Leikkialueelle piirretään iso ympyrä. Leikkijät seisovat ympyrässä ja yksi leikkijöistä 
seisoo poltajana ympyrän ulkopuolella. Poltaja yritää osua pallolla ympyrän sisällä 
oleviin. Poltaja voi juosta poltetavien ympärillä, muta hän ei saa astua ympyrän 
sisään. Ne, joihin osuu, joutuvat myös poltajiksi. Viimeiseksi ympyrään jäänyt on 
voitaja. Leikkiä voi helpotaa siten, etä poltajan poltetua jonkun, hän saa palata 
itse takaisin ringin sisäpuolelle poltetavaksi.

Riihipallo
Leikkijät asetuvat viivalle salin toiseen päähän. Yksi leikkijöistä tai ohjaaja heitää 
pallon ilmaan ja huutaa jonkun leikkijän nimen. Tämän tulee otaa pallo kiinni sillä 
aikaa kun muut leikkijät lähtevät juoksemaan sovitua merkkiä ympäri takaisin 
lähtöviivalle. Saatuaan pallon kiinni poltaja lähtee otamaan juoksijoita kiinni samaa
reitä. Jos hän saa jonkun kiinni, tästä tulee seuraava poltaja. Peli alkaa alusta niin, 
etä kiinniotetusta tulee huutaja.

Seitsemän syöttöä
Kaksi joukkueta liikkuu vapaast salissa. Pelaajat yritävät syötellä palloa oman 
joukkueensa kesken seitsemän peräkkäistä kertaa, vastapuolen joukkueen yritäessä
katkaista syötelyn. Jos katkaisu onnistuu, katkaisun tehnyt joukkue ryhtyy 
yritämään seitsemää peräkkäistä syötöä. Seitsemästä peräkkäisestä syötöstä saa 
yhden pisteen. Pallo kädessä ei saa liikkua, eikä sitä saa syötää takaisin sille, jolta 
sen on saanut.

Tunnelipallo-viesti
Osallistujista muodostetaan kaksi joukkueta, ja he menevät vierekkäin jonoon. 
Jonojen ensimmäiset vieritävät pallot koko joukkueensa jalkojen välistä jonon 
viimeisenä olevalle. Viimeisenä oleva nappaa pallon ja juoksee jonon ensimmäiseksi.
Näin pallon kuljetus jatkuu, kunnes kaikki ovat tehneet kierroksen lävitse. Se 
joukkue voitaa, joka on nopein. Jos leikkijöitä on vähän, voidaan muodostaa vain 
yksi joukkue, ja kilpaillaan aikaa vastaan.

4. REAGOIMINEN
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Aurinko ja peikko
Yksi leikkijä on aurinko (mieluiten ohjaaja) ja muut peikkoja. Aurinko on piilossa 
(kyykyssä) ja peikot liikkuvat. Kun aurinko alkaa paistaa (ohjaaja nousee seisomaan), 
menevät peikot äkkiä piiloon, koska aurinko häikäisee. Kun aurinko laskee (ohjaaja 
menee kyykkyyn), peikot tulevat piiloistaan. Leikkiin voi luoda lisäefektn 
sammutamalla valot auringon laskiessa. Varo, etei tlasta tule liian pimeä – 
törmäysvaara!

Hae oikea väri!
Salin toiseen päähän levitellään paljon erimuotoisia ja erivärisiä tavaroita 
(merkkikartoita, hernepusseja, muotolaatoja, palloja jne.). Leikkijät menevät salin 
vastakkaiseen päähän riviin. Ohjaaja huutaa jonkun värin tai muodon ja lasten tulee 
lähteä juoksemalla hakemaan vastaavaa tavaraa ja tuoda yksi kappale sovituun 
paikkaan. Tämän jälkeen tullaan takaisin lähtöpaikkaan ja sama toistuu. Peliä voi 
vaikeutaa huutamalla väri + muoto -yhdistelmiä, kuten ”sininen pallo!”, ”punainen 
karto!”, ”keltainen neliö!” jne. Pieneten lasten kanssa on hyvä aluksi käydä läpi värit
ja muodot.

Hedelmäsalaatti
Leikkijöistä muodostetaan piiri. Yksi leikkijöistä asetuu piirin sisälle, muut istuvat 
esimerkiksi muotolaatan päällä. Leikkijät nimetään hedelmiksi siten, etä joka 
kolmas/neljäs on aina samaa hedelmää (mansikka, banaani, omena jne.) Kun 
keskellä oleva huutaa hedelmän nimen, esimerkiksi ”mansikka!”, täytyy kaikkien 
mansikoiden vaihtaa mahdollisimman nopeast paikkaa keskenään. Keskellä oleva 
yritää varastaa hedelmän paikan ehtmällä siihen ennen uuta hedelmää. Mikäli 
tämä onnistuu, muutuu hän hedelmäksi ja hedelmästä tulee huutaja. Jos keskellä 
oleva huutaa ”hedelmäsalaat!”, tulee kaikkien hedelmien vaihtaa paikkaa.

Hämähäkki
Lapset (hämähäkit) kulkevat nelinkontn tai juosten. Merkistä (esimerkiksi pillin 
vihellys) lapset kääntyvät selin kippuraan (hämähäkit säikähtävät ääntä). Kun vaara 
on ohi, käännytään ja jatketaan.

Karhu nukkuu
Yksi leikkijöistä valitaan karhuksi, joka ”nukkuu” kippurassa keskellä salia. Muut 
leikkijät juoksevat ringissä karhun ympärillä ja laulavat ”Karhu nukkuu, karhu nukkuu
talvipesässänsä. Ei ole vaaraa kellään, näin sitä leikitellään. Karhu nukkuu, karhu 
nukkuu – eipäs nukukaan!” Laulun loppuessa karhu herää ja lähtee otamaan muita 
kiinni. Kiinniotetusta tulee karhu. Leikkiä voi muunnella siten, etä karhu ei vaihdu, 
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vaan karhuja tulee leikin edetessä koko ajan useampi keskelle. Voitaja on se, joka 
on viimeisenä juoksemassa karhujen ympärillä.

Kehokapteeni
Valitaan ”kapteeni”, esimerkiksi ohjaava aikuinen. Musiikki soi ja sen tauotessa 
kapteeni sanoo, mitä jokainen tekee kehollaan. (Käsi lataan, varpaat seinään, selkä 
lataan…)

Kipot ja kannet
Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen. Toinen joukkue kääntää merkkikartoita 
oikein päin (kannet) ja toinen joukkue väärin päin (kipot). Ajan päätyessä se 
joukkue, jolla on enemmän kartoita käännetynä, voitaa.

Kissan pallo
Osallistujat menevät riviin ja seisovat siinä kädet selän takana. Yksi pelaajista 
valitaan kissaksi. Tämä hiippailee pehmeä pieni pallo kädessään osallistujien selkien 
takana. Kissan tehtävänä on laitaa pallo jonkun pelaajan käteen. Pallon saanut 
pelaaja lähtee juoksemaan koht salin toista seinää. Muut pelaajat yritävät saada 
hänet kiinni ennen juoksijan turvaan pääsyä. Pelaajasta, joka saa juoksijan kiinni, 
tulee seuraava kissa. Jos juoksija ehti turvaan, hän saa olla kissa.

Maa-meri-laiva
Sali jaetaan kolmeen viivaan. Laitmmaiset viivat ovat maa ja laiva. Keskellä on meri. 
Leikinohjaaja huutaa jonkun näistä viivoista, jolloin kaikki juoksevat tällöin 
huudetulle viivalle. Jos hän huutaa HYÖKYAALTO, täytyy kaikki käydä kyykkyyn 
”suojaan hyökyaallolta”. Se, joka viivoille juostessa tulee viimeiseksi tai tekee 
virheen, joutuu pelistä pois. Viimeiseksi peliin jääneestä leikkijästä tulee huutaja. 
Pienempien leikkijöiden kohdalla tämän säännön voi jätää pois, jolloin ohjaaja 
toimii ainoana huutajana.

Minne juostaan?
Tämän leikin ideana on juosta ohjaajan huutamaan paikkaan mahdollisimman 
nopeast. Leikkiin soveltuvat hyvin esimerkiksi eläinten kuvat, joita kiinnitetään salin 
seiniin. Ohjaajan huutaessa ”koira!”, kaikki lapset juoksevat koiran kuvan luokse ja 
niin edelleen. Leikkiin voi lisätä elementejä huutamalla esimerkiksi eläimen värin tai
ääntelytavan.

Talo palaa, pakko vaihtaa!
Jokainen leikkijä valitsee itselleen esimerkiksi hula-hula-vanteen, jossa ”asuu”. Yksi 
leikkijöistä on ilman hula-hula-vanneta. Kun hän huutaa ”Talo palaa, pakko 
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vaihtaa!”, täytyy kaikkien leikkijöiden vaihtaa paikkaansa. Ilman paikkaa ollut leikkijä
yritää samalla saada itselleen vanteen. Se, joka jää ilman vanneta, jää uudeksi 
huutajaksi.

Tuolileikki
Vanteet asetetaan ympyrän muotoon. Musiikin soidessa leikkijät kulkevat piirissä 
ympyrän ulkokehällä. Kun musiikki pysäytetään, leikkijät syöksyvät vapaalle 
vanteelle. Se, kuka jää ilman vanneta tppuu leikistä pois. Vanteita vähennetään 
aina sitä mukaa, kun leikkijöitä tppuu. Alkuun kannataa otaa muutama 
harjoituskierros, jonka aikana kukaan ei putoa pelistä pois.

Varpuset ja harakka
Ohjaaja on harakka ja leikkijät varpusia. Varpusilla on esimerkiksi hula-hula-vanne 
jossain kohtaa salia pesänään. Kaikki juoksentelevat ympäri salia. Ohjaajan 
huutaessa ”harakka!” varpuset lähtevät äkkiä juoksemaan turvaan koht omaa 
pesäänsä, harakan yritäessä otaa kiinni. Jos harakka saa kiinni, varpusesta tulee 
apuri yhden kierroksen ajaksi.

Vilttipiilo
Laitetaan musiikki soimaan. Lapset saavat liikkua vapaast musiikin tahtin rajatulla 
alueella. Kun musiikki lakkaa soimasta, lapset kyykistyvät maahan pieniksi kiviksi ja 
sulkevat silmänsä. Ohjaaja peitää jonkun leikkijän huovalla, muut saavat luvan 
nousta ylös ja tulla arvaamaan, kuka on huovan alla peitetynä.

Värileikki leikkivarjolla
Kukin leikkijä on yhden värin kohdalla. Jos leikkijöitä on useampi, niin tivistetään. 
Kun ohjaaja huutaa esimerkiksi ”punaiset!”, kaikki punaisen kohdalla olevat 
vaihtavat paikkaa sillä aikaa, kun varjo on ylhäällä. 

5. TASAPAINOILU

Gorillat ja marakatit
Gorillat liikkuvat toinen käsi koko ajan kiinni latassa. Marakatt liikkuvat molemmat 
kädet latassa ja toinen jalka irt latasta häntänä. Kerätään yhdessä ”banaaneja” 
(esimerkiksi palloja ja hernepusseja).

Jäätyneet hernepussit
Leikkijät liikkuvat ympäriinsä ja yritävät pitää hernepussia päänsä päällä. 
Leikinohjaaja kehotaa leikkijöitä välillä kulkemaan varpaillaan, hyppimään yhdellä 
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jalalla, kulkemaan takaperin, kulkemaan hitaammin tai nopeammin jne. Jos 
leikkijältä putoaa hernepussi, hän ”jäätyy” paikoilleen. Toisen leikkijän pitää poimia 
pussi ja asetaa se jäätyneen toverinsa päälaelle sulataakseen hänet. Tätä 
tehdessään hän ei saa pudotaa omaa hernepussiaan. Leikin tarkoituksena on 
tovereiden autaminen, jota he eivät joutuisi olemaan jäätyneinä.

Narukuviokävely
Jokainen lapsi saa oman hyppynarun. Ohjaaja sanoo erilaisia kuvioita, joita lasten 
pitää yritää muodostaa hyppynarusta (ympyrä, neliö, kolmio, sydän, oman nimen 
etukirjain, käärme jne.). Kuvion muodostamisen jälkeen kuvio ”nuoralla kävellään”, 
jonka jälkeen ohjaaja pyytää muodostamaan uuden kuvion. Lapset voivat keksiä 
myös omia kuvioita.

Peili
Yksi leikkijöistä on peili, joka seisoo selin muihin. Toiset asetuvat lähtöviivalle noin 
salin toiseen päähän peilistä ja yritävät huomaamatomast liikkua koht peiliä. Peili 
kääntyy silloin tällöin, yllätäen, liikkujiin päin. Jos hän huomaa jonkun liikkuvan, 
tämä joutuu palaamaan takaisin lähtöviivalle. Se, joka ensimmäisenä ehti 
kosketamaan peiliä ja huutamaan oman nimensä saa olla seuraava peili. 
Liikkumiseen liityviä sääntöjä voi muokata osallistujien iän mukaan, mitä vanhempia
lapsia, sitä herkemmin pienestäkin liikahduksesta joutuu takaisin lähtöviivalle.

Vedenpaisumusleikki
Musiikin soidessa edetään esimerkiksi kontaten, tasajalkaa hyppien, juosten, 
kierien… Musiikin pysähtyessä hypätään turvaan siten, etä jalat eivät kosketa 
maata. Salissa erilaisia turvapaikkoja voivat olla muotolaatat, pitkät penkit, 
voimistelupatjat, muotopatjat, puolapuut jne.

Voimistelu permannolla
Edetään permannolla seuraavilla tavoilla: kierien, kävellen kyykyssä, hyppien yhdellä
jalalla, kävellen mahdollisimman korkeilla varpailla, loikkien, karhukävellen, 
rapukävellen jne.


