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Pallot pois leikkivarjolta
Jaetaan osallistujat kahteen eri osaan. Toiset ottavat kiinni varjosta ja toiset jäävät varjon ulkopuolelle.
Laitetaan leikkivarjon päälle paljon erilaisia palloja. Pyritään heiluttamaan leikkivarjoa, niin että pallot
lentävät pois varjolta. Ne, jotka eivät heiluta varjoa keräävät palloja mahdollisimman nopeasti takaisin
varjoon.
Kierrätä yhtä palloa
Kaikki ottavat varjosta kiinni ja pyrkivät pyörittämään palloa leikkivarjon reunoja pitkin.
Heitä yhtä palloa
Laitetaan yksi pallo varjon päälle ja yritetään heittää pallo mahdollisimman korkealle ja ottaa se kiinni
Värit vaihtaa paikkaa
Jokaiselle osallistujalle on oltava yksi väri leikkivarjosta. Ohjaajan merkistä kaikkien sinisen sektorin
kohdalla olevien tulee vaihtaa paikkaa jne. Etenemistapaa varjon alla voi muunnella ryhmän taidon
mukaan juoksu, rapu/karhukävely, hyppelyt yhdellä ja kahdella jalalla, sivulaukka ovat kaikki
kokeilemisen arvoisia. Leikkiä voi myös vaikeuttaa määrittelemällä leikkijöille varjon alla suoritettava
tehtävä, joka yritetään tehdä varjon alla ennen kuin se laskeutuu. Tehtävät voivat olla esim. kuperkeikka,
tukkipyörintä, kärrynpyörä, pallon pomputus, hula-hula vanteen pyöritys, hernepussien poimintaa.
Voidaan soveltaa myös niin, että kaikki osallistujat joilla on lemmikkieläin kotona, vaihtavat paikkaa tai
kaikki ne, jotka harrastavat hiihtoa vaihtavat paikkaa...
Sirkusteltta
Pyritään tekemään varjolla mahdollisimman isoa ylös-alas – liikettä. Ohjaajan merkistä, kun varjo on
ylhäällä, kaikki astuvat askeleen eteenpäin ja vetävät varjon vartalon takapuolelle ja menevät kyykkyyn.
Juostaan ympäri ja pidetään yhdellä kädellä kiinni
Kaikki ottavat lenkeistä kiinni ja aletaan kävellä samaan suuntaan ympyrää. Pidetään varjo tiukalla.
Pikkuhiljaa kiihdytetään vauhtia ja aletaan nojata vartalolla varjosta poispäin.
Varjon heitto
Tehdään mahdollisimman isoa liikettä ja ohjaajan merkistä päästetään varjosta irti yhtäaikaa. Pyritään
saamaan varjo lentämään mahdollisimman korkealle ja varjon lennon aikana kaikki menevät sykkyrälle ja
mykkyrällä maahan -> kuka jää varjon alle.
Yksi keskelle ja muut pyörittää varjoa
Jokainen vuorollaan pääsee makaamaan varjon keskelle. Muut alkavat pyörittämään varjoa kiihtyvällä
vauhdilla.
Hämähäkit selällään
Sovitaan ketkä menevät varjon alle, muut nostavat varjoa ylös ja alas. Aina kun varjo nousee, hämähäkit
sätkivät jaloillaan (makaavat selällään) ja varjon laskeutuessa ihan hiiren hiljaa
Hauki
Yksi varjon alle haueksi, muut istuvat jalat varjon alla. Hauki nappaa jalasta, jolloin se ketä hauki nappaa
menee kanssa varjon alle. Lopuksi kaikki ovat varjon alla.
Parileikki
Esim. Sanna saa keksiä kenen kanssa vaihtaa paikkaa (huutaa sen nimen kun varjo on ylhäällä)
Kurki ja Sammakko
Kurki varjon päällä ja sammakko alla, muut heiluttelevat varjoa. Kurki yrittää etsiä sammakon
tunnustelemalla.
Hedelmäsalaatti
Ensin valitaan onko lapsi päärynä, omena, banaani vai mustikka. Yritä jakaa yhtä paljon kaikkia hedelmiä
tai marjoja. Sitten otetaan oman hedelmän värinen puolisko varjosta. Ohjaaja/opettaja sanoo esim:
banaanit vaihtaa paikkaa ja silloin banaaniksi valitut lapset vaihtavat toistensa kanssa varjo paikkaa...
Ohjaaja voi myös sanoa: Hedelmäsalaatti, jolloin kaikki lapset vaihtaa paikkaa!
Pyykinpesu
" Pestään pyykkiä, puhdasta tulee, kuka siellä lapsia varpaista puree x 2. Se on pieni sammakko vaak,
vaak, vaak, se on pieni sammakko vaak, vaak, vaak".

