
 

 

5. ja 6. luokkien ”BATTLE” 
 
Kyseinen kisakonsepti on suunniteltu yhteistyössä turkulaisten Training For Warriors valmentajien 
kanssa. 
 
Kisa on kaksiosainen. Jo syksyllä aloitetaan kouluilla luokkatasoinen valmistautuminen kevään 5. ja 6. 
luokkien ”BATTLE” lopputapahtumaan. 
 
”BATTLE” koostuu seuraavista liikunnan osa-alueista: 

- tasapaino 
- voima/lihaskunto 
- ketteryys/koordinaatio 
- liikkuvuus 
- tarkkuus 

 
Treenikausi  

- koko syyslukukausi aina tammikuun puoleenväliin asti 
- kouluilla 5. ja 6. luokkien oppilaita kannustetaan harjoittamaan em. ominaisuuksia erilaisin, oppi-

laitten itsensäkin keksimien harjoitteiden avulla 
- kerran kuussa koulujen liikuntavastaaville lähetetään video liikkeestä/liikesarjasta, jolla kannuste-

taan oppilaita treenaamaan erityisesti jotakin liikunnan osa-aluetta 
- treenaamiseen osallistuu koko luokka 

 
Koulun oma ”BATTLE” karsintakisa 

- hiihtolomaan mennessä koulut järjestävät oman karsintakisan 5. ja 6. luokkien kesken, sillä vain 
yksi luokka pääsee edustamaan koulua ”BATTLE:n” loppukisaan 

- koulun oman karsintakisan saa kukin koulu muokata omanlaiseksi niin liikkeiden kuin tapahtu-
mankin osalta 

- kouluille lähetetään kuitenkin yksi mallirata, jota koulut voivat halutessaan käyttää sellaisenaan 
tai vaikka vain pohjana omalle karsintakisalle 

- HUOM! Kaikki luokan oppilaat osallistuvat karsintakisaan. Kaikki luokan oppilaat suorittavat kisa-
radan. Yhteisaika kerrotaan 10:llä ja jaetaan luokan oppilasmäärällä. Näin saadaan erikokoisten 
luokkien kesken vertailukelpoinen aika. 

- nopeimman ajan saanut luokka pääsee koulun edustajaksi ”BATTLE” loppukisaan 
 
 
”BATTLE” loppukilpailu 

- pidetään Kupittaan urheiluhallissa pe 13.4.2018 klo 9 alkaen 
- kisapaikalle saapuu koko luokka opettajansa johdolla 
- kisarata on kaikille loppukisaan mukaan päässeille luokille täysin uusi 
- luokat pääsevät tutustumaan rataan vasta kisapaikalle tultuaan klo 9.00 – 10.00 
- klo 10 mennessä kunkin luokan oppilaitten on keskenään päätettävä ketkä 5 tyttöä ja 5 poikaa 

luokasta suorittavat kisaradan tehtävät 
- kaikki valitut oppilaat (5 ty + 5 po) eivät tee kaikkia kisaradan liikeosioita, vaan jokaiselle oppi-

laalle tulee oma liikeosio suoritettavaksi  
Esimerkki: Suorittajiksi valituista yksi ty ja yksi po tekevät voimaosion, yksi ty ja yksi po tekevät 
ketteryysosion jne. 
Näin edetään kunnes kaikki joukkueeseen valitut oppilaat ovat tehneet oman osionsa radasta. 
Aika ratkaisee voittajaluokan! Kello käynnistyy luokan ensimmäisen oppilaan aloittaessa suori-
tuksensa ja kello pysäytetään viimeisen oppilaan saavuttua maaliin.  

- kisaratoja tehdään kaksi identtistä rataa vierekkäin, jolloin kaksi joukkuetta suorittaa kisarataa sa-
manaikaisesti 

- aina suoritusvuorossa olevien luokkien muut oppilaat pääsevät kannustamaan omia oppilastove-
reitaan kisaradan välittömään läheisyyteen; muiden oppilaitten tulee olla katsomossa 

- Koko voittajaluokka palkitaan liikunnallisin palkinnoin 
 

 
 

 


