
HELPOTA 
Anna jokaiselle parille 
oma pallo ja aseta 
tavoitteeksi pallon 
kuljettaminen ja maalin 
tekeminen vuorotellen 
kumpaankin maaliin.

VAIKEUTA 

Pelaa pienempiin 
maaleihin tai merkitse 
teipillä kahden pisteen 
osuma-alue maalin 
kulmiin eli penkkien 
päihin.

ERIYTÄ 

Jokainen pelipari asettaa 
itselleen henkilökohtaisen 
maalitavoitteen.

TURVALLISUUS  

Pelaa pehmeällä pallolla 
ja salli vain maata pitkin 
pelaaminen.

Peli soveltuu ryhmille, joissa peliparin voi 
muodostaa kahdesta kävelevästä pelaajasta.

PELIN KULKU JA TAVOITE 

Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen. Peliparin muodostaa kaksi pelaajaa, 
jotka pitävät toisiaan kädestä. Kentän päädyissä on penkit maaleina. Peliparin 
tavoitteena on saada pallo haltuun, kuljettaa palloa ja saada osuma penkkiin. 
Tavoitteena on saada mahdollisimman monta osumaa. Paripeliä pelataan 
kahdella tai useammalla pallolla parien lukumäärästä riippuen. Peli kehittää 
yhteistoiminnallisuutta ja reagointikykyä. Peli soveltuu pelattaviksi myös 
salibandyn viitepelinä, jolloin parilla on yhteinen maila.

PARIPELI
Jalkapallo –
Special Olympics Football (Soccer)
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PALLO HALLUSSA
Jalkapallo –
Special Olympics Football (Soccer)

PELIN KULKU JA TAVOITE 

Pelaajat asettuvat rajatun pelialueen sisään. Jokaisella pelaajalla on oma pallo. 
Tavoitteena on liikkua kentällä kuljettaen omaa palloa ja yrittäen potkaista 
muiden pelaajien pallot alueen ulkopuolelle. Kun pelaajan pallo potkaistaan pois 
alueelta, hän käy noutamassa sen ja palaa palloa kuljettaen takaisin peliin. 
Peli sopii pallon käsittelyn, syötön katkojen ja pallon suojaamisen 
harjoittelemiseen. Se soveltuu myös salibandyn ja koripallon viitepeliksi.

VAIKEUTA 

Pienennä aluetta. 
Kun pelaajan pallo 
potkaistaan alueelta, 
hänen pitää kuljettaa 
palloa pujotteluradalla 
ennen kuin saa palata 
mukaan.

ERIYTÄ 

Tee kenttä tai alue, 
jossa syötönkatkot ovat 
kiellettyjä. Pelaaja 
voi vaita itselleen 
soveltuvimman pallon.

TURVALLISUUS 

Korosta, että syötön katkoissa tavoitteena on 
saada pallo ulos alueelta, mutta ei potkaista 
mahdollisimman kauas.

Peli soveltuu kaikille pysty-
pelaajille.

HELPOTA 
Pelaa vain 2–4 pelaajalla 
isolla alueella. Käytä 
kirkasvärisiä, heliseviä 
tai hitaita palloja.
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