
 

Harjoitu
 

Väistelyh
Yksi oppila
pallon ja m
voimasta)
Heiton me
siirtyy jon
väistelemä
kanssa. H
heittämää
lentopallo

 

Torjunta
Periaate o
ja pyrkii s
epäonnist
torjunnan
oppilas pä

 

Koppiha
Oppilaat v
6 metriä. 
parista yri
hyvinkin v

 

Ylivoima
Yksi oppila
samanaika
heittäjään

uksia	

harjoitus	
aista siirtyy
muodostav
) päähän ja
ennessä oh
on perään
ään kun vä
arjoitusta 

än samaan 
ot soveltuva

aharjoitus
on sama ku
sillä torjum
tuu ja pallo
 yhteydess

ääsee torju

rjoitus	
voivat muo
Tavoite on
ittää saada
vaikeaa mu

aharjoitus
aista on se
aisella heit
n ja palloon

y lähelle se
vat jonon n
a pyrkivät k
hi, eli oppil
. Heiton os
äistelemäss
voi muoka
aikaan. Pa

at tarkoituk

s	
uin äsken m
aan muide

o osuukin o
sä pallon k
ujan paikall

odostaa pa
n heittää pa
a kopin. Tä
utta palkits

s	
elkä seinää
tolla osuma
n keskittym

einää selkä
noin 6 met
kukin vuor
aan väistä
suessa opp
sä ollut op

ata tarpeen
alloiksi sov
kseen hyvi

mutta nyt s
en heittämä
oppilaaseen
käsistään, l
le.  

reja ja laitt
allo toiselle
ässä harjoit
sevaa.  

ä vasten ku
aan yhteen

minen sama

ä seinää va
rin (riippue
rollaan osu
äessä heito
pilaaseen, 
ppilas siirtyy
n mukaan s
veltuu parh
in.  

seinää vas
ät pallot m
n, torjuja v
asketaan s

taa etäisyy
e napakast
tellaan pol

un 6 muuta
n opiskelija
anaikaisest

asten. Muu
en oppilaid
a seinän lä

on heittäjä 
pääsee he
y jonon pä
siten, että 
haiten Poltt

sten oleva o
mahdollisim
vaihtuu. M
se myös os

yttä heittov
ti mutta ta
ttopallossa

a opiskelija
aan. Tässä 
ti on tärkeä

ut oppilaat 
den heittota
ähellä olev
käy hakem
iton tehnyt

äähän vapa
kaksi oppi
topalloliiton

oppilas pitä
man hyvin
ikäli torjuja
sumaksi ja 

voimakkuu
rkasti sam
a koppien o

aa ottaa pa
väistämine
ää.  

ottavat ku
aidoista ja 

vaa oppilas
massa pallo
yt oppilas 
aaksi tullee
lasta pyrki
n pallot mu

ää käsissää
n. Mikäli to
a pudottaa
näin heito

den mukaa
alla kun to
ottamista, 

allot ja pyrk
en ja mone

ukin yhden 
-
ta pallolla.
onsa ja 

en pallon 
i 
utta myös 

än palloa 
rjunta 

a 
on tehnyt 

an noin 5-
oinen 
joka on 

kii 
een 

 



 

 

Polttopa
 

Pelaamine
säännöistä

 

Tuntisuu
 

90 minuut

- No
- He

tois
- Suo

mik
- Suo
- Suo
- Suo
- Ha

avu
- Op

on 
- Op

nop
- Op

luo
kai
yhd
(Va
aik
väh
 

allon	pela

en tapahtu
ä löytää os

unnitelm

tin liikunta

rmaali läm
ittoharjoitu
silleen ja o
oritetaan 1
käli oppilai
oritetaan t
oritetaan k
oritetaan y
rjoitusten 
ustavan op

ppilaat opet
katsoa, et

ppilaat pela
peasti. 5m

pettaja voi 
otua pientä
kki joukku
destä pelis
aihtoehdot
kana ehditä
hemmän lä

aaminen

u 6 vs. 6 j
soitteesta w

ma	

tunti voida

mmittely 5-
uksia 5 mi
ottamalla k
1. sivulla ku
ta on paljo

torjuntaharj
koppiharjoi
ylivoimahar
päätteeksi 

ppilaan avu
ttajan avus
ttä joukkue
aavat poltto

min 
peluuttaa 

ä ottelukaav
eet pelaav

stä kumpiki
: 2-0, 1-1, 

ään pelata 
ämmittelyy

n	

oukkueilla 
www.poltto

aan rakenta

10 min, jo
n. Oppilaa
oppeja. Kä
uvattu väis
on, voidaan
rjoitus 10 m
itus 10 mi
rjoitus 10 
opettaja k

ulla käy läv
stuksella ko
eista tulee 
opalloa har

lopputunni
viota luoda

vat toisiaan
in joukkue 
0-2) Yksi
arviolta no

yn ja harjoi

polttopallo
opallo.com

aa esimerk

ossa hyppy
at lämmitte
äytössä on 
stelyharjoit
n heidät ja
min. 
n. 
min. 
kokoaa opp
vitse poltto
kokoavat 6 
kutakuinki
rjoituserän

in harjoitus
akseen pie
n vastaan. 

saa 2, 1 t
i erä vie a
oin 6-8 erä
itteluun ja 

on sääntöje
m.  

kiksi seuraa

yjä juoksuj
elevät heitt
polttopallo

tus 10 min
kaa pienem

pilaat yhtee
pallon sää
hengen jo
in tasaväki
n, jolloin sä

spelejä tai 
enen poltto
Yhteen pe
ai 0 pistett

aikaa noin
ää, eli 4 o
enemmän

en mukaan

avasti: 

ja, venytte
tämällä kev
ot tai lento
n joko yhd
mpiin ryhm

en ja esim
nnöt. 5-10
ukkueita. O
set.  

äännöt tule

käyttää es
palloturna
liin kuuluu
tä.  
n 5min, jo
ottelua. To

turnaukse

n. Tiivistelm

elyä jne. 
vyitä heitto
opallot.  
dessä ryhm
miin.  

m. vapaaeht
0min 
Opettajan 

evat tutuks

sim. etukät
uksen. Esi

u kaksi erää

oten puolen
oki aikaa v
een. 

män 

oja 

mässä tai 

toisen 

tehtävä 

si varsin 

teen 
merkiksi 
ä, joten 

n tunnin 
voi käyttää 



 

Huomio
 

Polttopallo
roolissa. Y
merkitystä
kannattaa
kaikki joill
vaikeutuu
kopiksi. 

Tyttöjä ja 
samanlais
pitää otta
osallistum
saavat luv

 

 

Hauskoja 
Suomen P

 

 

ita	

o on laji, jo
Yleisesti ko
ä. Kahden 
a alussa py
la on pallo,
. Jalkoihin 

poikia voi 
sta riippum
a erikseen

minen poltto
van kanssa

polttopallo
Polttopallol

ossa juoksu
ovaa ja tark
joukkueen

yrkiä heittä
, kannattaa
heittämine

olla sama
matta siitä k

 huomioon
opalloon pe
a yrittää he

ohetkiä 
iitto ry 

utaito, mai
kkaa heittä
n pelatessa
mään vast
a samanaik
en on myö

ssa joukku
kuka heittä
n että pelaa
elaamiseen
eittää opett

ilankäsittel
ävät pärjää
a vastakkai
tustajan pa
kaisesti he
ös suositelt

ueessa, kos
ää ja mistä
aminen on
n on myös 
tajaa pallo

ly tai muu 
ävät mutta 
n, toisen n

arhaita pela
eittää yhtä 
tavaa, kosk

ska väistely
. Eri ikäise

n kaikille m
suositeltav
lla?  

fyysisyys e
myös väis

ns. mahdol
aajia pois p
pelaajaa, j
ka niitä on 

y ja koppie
t (useamp
ielekästä. O
vaa. Kuink

ei ole niin t
stelyllä on 
llisen altav
pelistä. Yle
jolloin väis
vaikeamp

en ottamin
pi vuosi) op
Opettajan 

ka usein op

tärkeässä 

astaajan 
eensä 
stäminen 
i saada 

en on 
ppilaat 

ppilaat 


