
Monipuolista, innostavaa ja hauskaa liikunnallista tekemistä koko
perheelle! 



Olen Nea! Liikunnanilon Olohuoneen perustaja,
lasten liikuntaan erikoistunut yrittäjä Vantaalta.
Lasten ja perheiden liikunta on lähellä sydäntäni

ja toivonkin, että tämän kesäkirjan avulla
saadaan innostettua just sun perhettä

liikkumaan ilo edellä! 

Olen Anne Treenilosta! Teen liikunta-alan hommia
ilo ja  hyvinvointi edellä. Olen työskenellyt lasten

kanssa päivähoidossa ja  liikuntakerhoissa ja
liikkumisen ilon löytyminen jo varhaislapsuudessa 

 on tärkeää. Näillä liikuntatehtävillä pääsette
yhdessä perheen kesken  kohti hauskaa ja

toiminallista arkea ilo edellä, mukavia  
liikuntahetkiä! 



Valitkaa aktiviteetti, tehkää se yhdessä ja lisätkää tarra lilaan ruutuun!

Metsäretki;
tutkikaa luontoa, rakentakaa

maja ja syökää eväät. 

Sadepäivän sisäleikit;
rakentakaa yhdessä
temppurata kotiin! 

Aakkoseläimet!
Yrittäkää keksiä eläin
jokaisella aakkosten

kirjaimella, liikkukaa
kuten se eläin! 

Seuraa johtajaa! Anna lapsen
keksiä liikettä ja temppuja ja

aikuinen seuraa perässä!
Voitte vaihdella "johtajaa" 

Lähtekää yhdessä kävelylle
uusille reiteille, matkalta
saattaa löytyä vaikka mitä

hauskoja paikkoja! 

Valitkaa yhdessä väri ja
etsikää luonnosta sen värisiä

asioita. Halutessanne
toteuttakaa monin eri värein! 

Uintipäivä uimahallissa
tai uimarannalla!

Etsikää joku teille täysin
uusi leikkipuisto!



Pelaa
jalkapalloa tai

muuta
pallolajia! 

Ohjeet:
Valitse ruudukosta aktiviteetti, tehkää se

yhdessä tai yksin ja merkitse rasti tai muu
merkki ruudukon päälle! 

Kun saat 3 peräkkäistä merkintää, olet
suorittanut bingon! Kokeile saada monta

bingoa ja jopa ruudukko täyteen! 
 

Huom! Isompi lapsi voi toteuttaa tehtäviä myös
yksin, pienemmän kanssa pyöräilyt yms. voi
toteuttaa lapsi kyydissä. Soveltakaa tehtäviä

lapsen taso huomioiden! 

Kiipeile ja
keinu

leikkipuistossa 

Rakenna
ulkotemppurata,
esim. kannoista,
kepeistä, kivistä!

Keksi joku
ikioma leikki ja

opeta se kaverille
tai vanhemmalle 

Ota vesisota
jonkun
kanssa!

Lähde
pyöräillen
retkelle!

Hypi
hyppynarulla!

Puhaltele
saippuakuplia
ja yritä saada

ne kiinni! 

Leiki
metsässä!



Ohjeet:
Valitse ruudukosta aktiviteetti, tehkää se

yhdessä tai yksin ja merkitse rasti tai muu
merkki ruudukon päälle! 

Kun saat 3 peräkkäistä merkintää, olet
suorittanut bingon! Kokeile saada monta

bingoa ja jopa ruudukko täyteen! 
 

Huom! Isompi lapsi voi toteuttaa tehtäviä myös
yksin, pienemmän kanssa pyöräilyt yms. voi
toteuttaa lapsi kyydissä. Soveltakaa tehtäviä

lapsen taso huomioiden! 
 

Harjoittele
kuperkeikkaa

ja muita
temppuja!

Puhaltele
pillillä

vesilasiin
kuplia!

Esterata kirjoja
hyödyntäen;

pujottele ja hypi
yli!

Esineen
piilotusta ja

etsintää! 

Toimi
kotityö

apulaisena!

Hypi
erilaisilla
tavoilla!

Venyttele tai
voimistele

rauhallisesti! 

Rakenna
maja

tuoleista ja
peitoista!

Temppurata
sisällä!


