
Tuntisuunnitelmaehdotus

Yhteys ruotsalaiseen opetussuunnitelmaan

Koulun arvopohja ja tehtävä, kohta 1

”Luova työskentely ja leikki ovat olennaista aktiivisessa oppimisessa. Erityisesti varhaisina kouluvuosina 

leikillä on suuri merkitys sille, että oppilaat pystyvät hankkimaan taitoja. Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan 

kaikille oppilaille päivittäin fyysisiä aktiviteetteja koulupäivän aikana. ”

2.2 Taidot 

Tavoite

Koulun on pyrittävä siihen, että peruskoulun käytyään jokaisella oppilaalla

• On tietämys ja ymmärrys oman elämäntavan merkityksestä terveydelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle.

2.3 Oppilaiden vastuu ja vaikutusvalta  

Tavoite

Koulun tavoite on, että jokainen oppilas

• Ottaa henkilökohtaisen vastuun opiskelustaan ja työskentely-ympäristöstään.

Oppitunti – Aloittaminen

Liikkuminen on parasta aivojumppaa
 

Tiesitkö, että aivosoluja voi kehittää joka päivä ja tehdä siten aivoistaan älykkäämmät ja pirteämmät? Tämä 

on todellakin uusi löytö! 1990-luvun lopulle saakka maailman tutkijat nimittäin luulivat, että he tiesivät aivois-

ta kaiken. He uskoivat, että jokaisella ihmisellä oli tietty määrä aivosoluja, jotka vähitellen katoavat ikäänty-

misen myötä. He olivat kuitenkin väärässä, ja nykyään tiedämme enemmän.

Mitä tapahtui? Ruotsalaisen aivotutkijan Peter Erikssonin johtaman uuden ja uraauurtavan tutkimuksen an-

siosta tapahtui suuri Brain Break! Tutkimus osoitti, että jokainen ihminen pystyy tuottamaan uusia aivosoluja 

koko elämänsä ajan. Se oli jättimäinen läpimurto aivotutkimuksessa ja valtavan hyvä uutinen meille kaikille.

Mitä aivot sitten ovat? Ne ovat parasta, mitä meillä on! Ne sijaitsevat korvien välissä ja painavat runsaan ki-

lon. Ihmisen aivoissa on reilut 86 miljardia aivosolua, jotka muodostavat ajatuksia, ratkaisevat matematiikan 

tehtäviä ja tallentavat asioita muistiin. Kun kaikki aivosolut yhdistyvät synapseilla, lopputulos on todella hyvä. 

Yhdessä aivosolussa on 5 000–10 000 synapsia, jotka yhdistyvät toisiinsa ja antavat jokaiselle solulle tuhansia 



uusia kavereita. Näin aivoista tulee suuri salamannopeiden yhteyksien verkosto. Se on hyvä juttu, kun ”aivo-

konttorissa” käy vilske koulutyössä.

Voimme vaikuttaa omien aivojemme kehitykseen ja toimia niiden arkkitehtina. Oikeanlainen ruoka, hyvä uni 

ja hyvät ystävät luovat vakaan perustan aivojen terveydelle. On myös tärkeää opetella uusia asioita ja liikkua 

fyysisesti. Liikunta on erittäin hyvä asia aivojen kannalta, sillä silloin muodostuu uusia aivosoluja ja aivot op-

pivat entistä paremmin jokaisen liikkumiskerran jälkeen. Lisäksi aivojen yhteydet vahvistuvat, minkä ansiosta 

muistamme paremmin, mitä oppitunneilla on opetettu. 

Sykettä nostava liikunta on erityisen hyödyllistä. Siinä muodostuva happi auttaa rakentamaan yhteyksiä, 

jolloin pystymme käsittelemään informaatiota paremmin. Joskus liikunnan jälkeen voi tuntea itse, miten aivot 

tuntuvat toimivan terävämmin. Se on paras tunne! Sen vastakohta on pitkään paikallaan istuminen. Silloin 

tunnemme itsemme väsyneeksi, ja aivot lähettävät signaaleja lepäämisestä. Silloin on vaikeampi keskittyä, 

mikä haittaa koulutyötä. Paikallaan saisi istua mieluiten enintään 30 minuuttia kerrallaan, minkä jälkeen on 

aika aktivoitua ja herätellä aivoja.

Kun lasket matematiikan laskuja tai kirjoitat ainetta, on paljon helpompaa, jos aivot ovat täysillä mukana, vai 

mitä? Oppitunneilla pitäisi olla täysin keskittynyt kulloiseenkin tehtävään. Aivosi ovat parasta, mitä sinulla 

on, ja elät niiden kanssa koko loppuelämäsi. Pidä siis hyvää huolta niistä ja kehitä niitä liikkumalla riittävästi. 

Säännöllinen liikunta on nimittäin parasta aivojumppaa!

Tehtävä 1

Aloitamme valmistavalla tehtävällä, jossa oppilaat pohtivat omaa suhdettaan liikuntaan ja liikkumiseen.  

• Laadi luettelo kaikista aktiviteeteistanne, joihin sisältyy liikkumista. Se voi olla kouluun pyöräilemistä, 

jalkapallon pelaamista välitunnilla tai uimahallissa uimista.

• Millaisesta liikkumisesta ja liikunnasta pidätte? Mitä teette kotona? Mitä teette harrastuksissa? Mitä teet-

te koulussa ja vapaa-ajalla?

• Kertokaa toisillenne, mikä fyysisissä aktiviteeteissa on hauskaa ja miltä ne tuntuvat kehossa. Miltä tuntuu 

ennen liikkumista, liikkumisen aikana ja sen jälkeen?

• Miltä tuntuu, kun liikkuessa hengästyy? Kun syke nousee, tuntuuko se rasittavalta vai mukavalta? Mikä on 

hauskinta ja ikävintä liikkumisessa?

Tehtävä 2

Meillä on luokassamme ainutlaatuinen mahdollisuus käyttää omaa POPia! Se auttaa meitä olemaan aktiivisia 

ja liikkeellä tasaisin väliajoin. Sillä tavoin pysymme helpommin pirteinä ja keskittyneinä. Nyt on aika oppia 

tuntemaan Minigym-kuntoiluvälineistö. Käykää yhdessä läpi kaikki POP-harjoitukset.



Tehtävä 3

POPin testaamisen ja sen harjoitusten jälkeen on aika tehdä muutama tehtävä. 

• Miltä POPin käyttäminen tuntui? Mikä oli hauskaa? Oliko jokin harjoitus vaikea? Puuttuiko jokin harjoi-

tus? Mikä oli paras harjoitus?

• Mitatkaa toistenne syke POP-harjoitusten jälkeen. Pitäkää sitten tilastoa, niin näette, muuttuuko syke 

viikkojen kuluessa.

• Miltä tuntui POPin jälkeen? Olitteko pirteämpiä vai väsyneempiä? Olitteko valmiita tekemään lisää kou-

lutehtäviä?

• Onko parempi tehdä POP-harjoituksia yksin vai yhdessä kaverin kanssa? Mitä eroa niissä on?

• Esittele POP jollekin, joka ei ole kokeillut sitä. Kerro, mitä siinä tehdään ja miksi on hyvä liikkua. Selitä, 

mitä tapahtuu aivoissa, kun liikumme, ja miten se parantaa ja helpottaa koulutyötä. 

Tehtävä 4

Nyt on aika rentoutua ja keskittyä taas koulutehtäviin. Jokaiset aivot ovat ainutlaatuiset, joten jokainen op-

pilas tarvitsee erilaista apua pystyäkseen palaamaan nopeasti opiskeluun muutaman minuutin liikuntatuokion 

jälkeen. Sykettä nostavan aktiviteetin jälkeen seuraava tehtävä on löytää nopeasti keskittymiskyky, jotta 

pystyy jatkamaan lasku- tai kirjoitustehtävän parissa parhaalla mahdollisella tavalla.

• Seiso paikallasi puolipallon päällä ja laske 60:een. Keskitä ajatuksesi siihen, että suoriudut oppitunnista 

hyvin. 

• Makaa selälläsi palapelimaton päällä ja laske 60:een. Keskitä ajatuksesi samalla tavalla.

• Pohdi kolmea kysymystä:

 1. Mitä tehdään, kun keskitytään?

 2. Miltä keskittyminen tuntuu?

 3. Mitä vaaditaan, että pystyy keskittymään?

• Jakautukaa ryhmiin ja kertokaa toisillenne omista keskittymiseen liittyvistä kokemuksistanne. Antakaa 

vinkkejä siitä, miten keskittymistä pystyy parantamaan.
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