
     

 

 

maanantai 7.6      tiistai 8.6        keskiviikko 9.6 torstai 10.6  perjantai 11.6 

naulakkomerkit          tarinatuokio  tarinatuokio  tarinatuokio  tarinatuokio 

tutustumisleikkejä      t –paidan painanta          luontotehtävät              savikala                        lähimetsän leikit   

ruokailu klo 11.00      ruokailu klo 11.00             ruokailu klo 11.00      ruokailu klo 11.00  ruokailu klo 11.00 

lepohetki       lepohetki   lepohetki   lepohetki                          musiikkirentoutus 

Yhteisiä puuhia      pihapelit   savikala                        metsäjoogaa                        palloilua 

välipala klo 14.00      välipala klo 14.00            välipala klo 14.00 välipala klo 14.00                 välipala klo 14.00                         

vapaata ulkoilua                      vapaata ulkoilua              vapaata ulkoilua                vapaata ulkoilua                  vapaata ulkoilua 

      

         
 

 

 

 maanantai 14.6    tiistai 15.6        keskiviikko 16.6 torstai 17.6  perjantai 18.6 
 tarinatuokio         tarinatuokio                          tarinatuokio  tarinatuokio  tarinatuokio 

huovutus    huovutus            ulkotemppurata Afrikan tähti  luontopolku 

 ruokailu klo 11.00   ruokailu klo 11.00                 ruokailu klo 11.00      ruokailu klo 11.00 ruokailu klo 11.00 

 lepohetki    lepohetki                          lepohetki   lepohetki  musiikkirentoutus 

luontoseikkailu                       luontobingo   huovutus  huovutus  lähipuistoretki 

välipala klo 14.00   välipala klo 14.00            välipala klo 14.00 välipala klo 14.00                välipala klo 14.00                  

vapaata ulkoilua                   vapaata ulkoilua                                       vapaata ulkoilua                 vapaata ulkoilua vapaata ulkoilua 

  

 

 

 

 

 

maanantai 21.6    tiistai 22.6   keskiviikko 23.6  torstai 24.6                          perjantai 25.6  

 tarina tuokio     tarinatuokio                        tarinatuokio                          tarinatuokio   juhannusaatto

metsäliikuntaa    arvaa, mikä eläin olen?    lähipuistoretki  juhannustaiat                     kesäkerhot kiinni                        

ruokailu klo 11.00    ruokailu klo 11.00  ruokailu klo 11.00                ruokailu klo 11.00   

lepohetki     lepohetki   lepohetki    juhannuksen     

luontoaskartelu    eväsretki    juhannusaskartelu  kesäjuhlat    

välipala klo 14.00    vapaata ulkoilua  välipala klo 14.00                 jäätelöpäivä    

vapaata ulkoilua    vapaata ulkoilua  välipala klo 14.00  

        vapaata ulkoilua               

          OVET KIINNI KLO 16.00  

         EI PÄIVYSTYSTÄ   

  . 

 

 

 

 

 

 

maanantai 28.6     tiistai 29.6                                          keskiviikko 30.6  torstai 1.7                          perjantai 2.7 

 tarina tuokio                            tarina tuokio                          tarina tuokio   tarina tuokio   tarina tuokio 

sammakkopeli                         PYYNPÄÄ RETKI  KARIT RETKI   KOURUJÄRVI RETKI               oman lelunpäivä 

ruokailu klo 11.00                           RETKITIEDOTE JAETAAN EDELLISELLÄ VIIKOLLA     ruokailu klo 11.00 

lepohetki                                                                           lepohetki 

vesisota/saippuakuplat                                    tanssitaan luonnon helmassa 

välipala klo 14.00        MUISSA KERHOISSA LASTEN TOIVEOHJELMAA                           välipala klo 14.00 

vapaata ulkoilua              vapaata ulkoilua 

              

              

     

 

  

KESÄTOIMINNAN OHJELMAA VOIDAAN MUUTTAA LASTEN TOIVEIDEN MUKAAN. 

JOKAISEEN PÄIVÄÄN SISÄLTYY OHJATUN TOIMINNAN LISÄKSI AIKAA VAPAALLE LEIKILLE.

 KESÄTOIMINNASSA TEHDÄÄN ERILAISIA RETKIÄ. KUITENKIN 

PIDEMMISTÄ RETKISTÄ TIEDOTETAAN AINA ERIKSEEN. 

TOIMINNASSA ON HYVÄ OLLA JOKA PÄIVÄ LIIKKUMISEEN SOPIVAT 

VAATTEET JA KENGÄT, OMA JUOMAPULLO JA PÄÄHINE 

(voit säilyttää vaihtovaatteita kerhossa). MUISTATTEHAN LAITTAA NIMET LAPSEN VAATTEISIIN 

JA TAVAROIHIN  


