
OPS 2016 JA JENKKIFUTIS



• Henna-Riikka Kivioja

• Urheilutausta: 
• Telinevoimistelu
• Amerikkalainen jalkapallo

• Koulutus: LitM

• Koulut: Kilpisen yhtenäiskoulu,
      Merikarvian yläkoulu ja lukio 
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      OHJAUSRYHMÄN JÄSEN
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       2016 OPS 



• ”Vuosiluokilla 7–9 pääpaino on monipuolisessa 
perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien 
harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien 
avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä 
minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä.”

• ”Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin 
liittyvät positiiviset kokemukset”

• Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus 
onnistumiseen ja osallistumiseen

OPS2016



Opetushallituksen Matti Pietilä: tavoite saada lapset voimaan paremmin, lajit ovat väline – ei pääasia

Ops 2016 ei sisälllä enää eri lajeja liikuntatunneille.
-> Liikunnasta on tulossa hyvinvointioppiaine ja tarkastelun kulma on uusi:
Painopiste on perustaidoista monipuoliseen liikuntaan
Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin
Oppimista tuetaan kannustavalla ja hyväksyvällä ilmapiirillä
Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja 

psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon
Tilat ja välineet valitaan oppilaiden erilaiset oppimisvalmiudet huomioiden
Tehtävät valitaan monipuolisesti oppilaita kuulleen, niin että kaikille löytyy sopivia onnistumisen 

kokemuksia antavia haasteita
Oppilaiden osallistumista tuetaan ottamalla heidät mukaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen
Kisailut ovat mukana, kohdataan voittamista ja häviämistä
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Jenkkifutis & uusi OPS



 Heittäminen
 Heittokuvioiden juokseminen ja suunnanmuutokset
 Työntäminen
 Jahtaaminen 
 Pallon kiinniottaminen
 Tasapaino 
 Potkaiseminen
 Iskeminen
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Erilaiset ja monipuoliset 
liikuntataidot



Eheyttäminen on isossa roolissa.  Laaja-alaista oppimista voidaan opetella 
jenkkifutiksen teemaviikolla:

Sosiaalisuus ja yhdessä  työskentelyn taito, pelikirja (pelit) on väline, jonka kautta jokaisella 
on oma roolinsa ja tehtävänsä. Ilman yhteistyötä peli ei onnistu ...
Matematiikka,  askelmittaus heittokuvioissa, kuvion kulman juokseminen, heittokuvion 
kesto, heittojen onnistumisprosentti, lentopotkun hang time ...
Kielikylpy, 20 englanninkielistä sanaa jenkkifutiksen kautta esim. heittokuviot, 
aloitusmuodostelmat, termit …
Kuvaamataito, piirretään oma jenkkifutislogo, luodaan lajiaiheinen sarjakuva …
Maantieto, NFL-joukkueiden osavaltiot ja kaupungit ...
Tekninen käsityö, rakennetaan puinen pallon potkualusta tai pidike ...
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Jenkkifutis ja 
eheyttäminen



 Jotain ihan uutta!

 Kamojen lainaus seuroilta

 Seurojen pelaajat koulupäiviin 
     mukaan

Elämykset
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