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TAITORATA

Ideoikaa itse taitoradalle pisteitä ja käyttäkää 
hyväksi koulullanne valmiina olevia välineitä.  
Alla on muutama valmis vinkki radalle,  
joista voitte ottaa mallia. 

VINKKI 1

VINKKI 2

VINKKI 3

Kiva tehdä

Taitorata
Taitorataan voi lisätä myös tarkkuus-
ajokisan. Kisassa ajetaan ensin tietty 
matka (kenttä ympäri), ja seuraavalla 
kierroksella on tavoitteena ajaa mah-
dollisimman lähelle omaa aikaa. Ki-
saa ei siis voita nopein vaan tarkin.

Kiiruhda hitaasti!
Kuinka hitaasti pyörällä on mahdol-
lista ajaa? Järjestäkää yhteislähtönä 
kisa, jossa on tarkoituksena ajaa tietty 
matka mahdollisimman hitaasti kos-
kettamatta maata. Jos joutuu kosket-
tamaan maata, putoaa pelistä pois ja 
jää paikalleen odottamaan kisan rat-
keamista. Kannattaa kisailla pienem-
missä erissä tai ryhmissä, jotta oppi-
laiden välille jää riittävästi tyhjää tilaa.

Taitorata

Oppilaat voivat suunnitella ja keksiä pisteitä myös itse. 

Vinkki 1: Mutkittelua yhdellä kädellä (kokeneille pyöräilijöille) 
Keilaratoja voi mutkitella myös yhdellä kädellä.
Vinkki 2: Mutkitteluradat 
Hyppynarut maassa toimivat mutkitteluratoina.
Vinkki 3: Kuljeta kuppia 
Jos koululla on korkeita keiloja, voi keilan päähän laittaa väärinpäin 
olevan kertakäyttökupin, ja oppilaan tehtävä on kuljettaa se keilan 
päästä toiseen. Korkeiden keilojen tilalla voi käyttää vaikka pahvi-
laatikoita.
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KERTAUS JAKSO ❶ 2 3 4 5

1. Mistä saat energiaa kasvuun?

2. Miksi koulussa ja liikenteessä on
sääntöjä?

3. Miten voit luoda hyvää mieltä?

4. Miksi huollettu polkupyöräsi on
turvallinen? 
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VINKKI 4

VINKKI 5

VINKKI 7
VINKKI 6

Liitteet

Liite 6: Ajokortti

Seuraava oppitunti 

7. Ihmetellään ja kokeillaan
Tarvikkeet: pyyhekumeja, viivoittimia
tai mittanauhoja, paperia, suurennus-
laseja, kangasta, puun lehtiä, sekunti-
kelloja

Vinkki 4: Keinulauta
Leveästä laudasta ja lyhyestä keskipalasta saa rakennettua keinu-
laudan.
Vinkki 5: Kapenevat/levenevät portit 
Jääkiekkomailoista saa rakennettua kapeita, leveitä tai kapenevia 
”portteja”, joista oppilaat yrittävät ajaa läpi koskematta mailoihin. 
Vinkki 6: Pysähdy ajoissa 
Kahden keilan väliin voi laittaa jääkiekkomailan, ja oppilaiden on 
 tarkoitus saada pyörä pysähtymään mahdollisimman lähelle mailaa.
Vinkki 7: Katsastusasema 
Oppilas tarkastaa toisen oppilaan pyörän turvavarusteet. 
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