
 
       

 

 

maanantai 6.6      tiistai 7.6        keskiviikko 8.6 torstai 9.6  perjantai 10.6 

naulakkomerkit          tarinatuokio  tarinatuokio  tarinatuokio  tarinatuokio 

tutustumisleikkejä      t –paidan painanta          t – paidan painanta         kivimaalaus                        kivimaalaus  

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

lepohetki       lepohetki/   lepohetki   lepohetki/jooga                   lepohetki 

tutustumisleikkejä      musiikkirentoutus  lähimetsä, kivien keruu      Afrikan tähti                         piiloleikit 

välipala klo 14.00      pihapelit                         välipala klo 14.00                välipala klo 14.00                 välipala klo 14.00 

vapaata ulkoilua välipala klo 14.00            vapaata ulkoilua  vapaata ulkoilua                 vapaata ulkoilua                                             

vapaata ulkoilua                           

      

         
 

 

 maanantai 13.6    tiistai 14.6        keskiviikko 15.6 torstai 16.6  perjantai 17.6 
 tarinatuokio         tarinatuokio                          tarinatuokio  tarinatuokio  tarinatuokio 

 frisbeegolf                              itsekovettuvasta massasta  massatyö jatkuu temppurata ulkona hamahelmihyrrä  

 ruokailu klo 11.00   mielikuvitushahmo   ruokailu klo 11.00      ruokailu klo 11.00 ruokailu klo 11.00 

 lepohetki/jooga   ruokailu klo 11.00                         lepohetki   lepohetki  lepohetki/musiikkirentoutus 

 lähipuisto    lepohetki    RETKI IIROLANDIAAN massatyöt jatkuvat              aarteenmetsästys 

 välipala klo 14.00   lipunryöstö                   retkestä tiedotetaan ja oman lelun päivä välipala klo 14.00                         

vapaata ulkoilua   välipala klo 14.00              myöhemmin                        klo 14.00 välipala                 vapaata ulkoilua                                                                

    vapaata ulkoilua    vapaata ulkoilua 

   

  

maanantai 20.6     tiistai 21.6   keskiviikko 22.6     torstai 23.6                          perjantai 24.6  

tarinatuokio                              tarinatuokio  tarinatuokio      tarinatuokio  juhannusaatto

leikkivarjoilua     sirkusnaamari  sirkusesitysten harjoittelua     juhlan valmistelu  kesäkerhot kiinni                      

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

lepohetki/musiikkirentoutus   lepohetki   lepohetki /jooga     sirkusjuhlat     

sirkusnaamari     sirkustemppuja  vesisota/saippuakuplat     esitykset, tarjoilu,     

välipala klo 14.00     välipala klo 14.00             ota vaihtovaatteet/         kasvomaalusta 

vapaata ulkoilua     vapaata ulkoilua  uimapuku/pyyhe mukaan    OVET KIINNI KLO 16.00  

     välipala klo 14.00     EI PÄIVYSTYSTÄ    

     vapaata ulkoilua 

 

 

 

 

 

 

maanantai 27.6     tiistai 28.6                          keskiviikko 29.6  torstai 30.6                                 perjantai 1.7 

tarinatuokio                             tarinatuokio                       tarinatuokio                         tarinatuokio             tarinatuokio 

lähimetsä       lähipuisto                          joukkuekisailut  musiikkiliikunta          bingo 

ruokailu klo 11.00      ruokailu klo 11.0   ruokailu klo 11.00  ruokailu klo 11.00                         ruokailu klo 11.00 

lepohetki       lepohetki/jooga   lepohetki                             lepohetki/musiikkirentoutus       lepohetki 

korujen tekoa      korujen tekoa   jätskihetki/retki   elokuva+popparit          yhdessäoloa  

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 ulkoilu          yhdessäoloa  

     

              

                

     

 

                                            KESÄTOIMINNAN OHJELMAA VOIDAAN MUUTTAA LASTEN TOIVEIDEN MUKAAN. 

JOKAISEEN PÄIVÄÄN SISÄLTYY OHJATUN TOIMINNAN LISÄKSI AIKAA VAPAALLE LEIKILLE. KESÄTOIMINNASSA   

TEHDÄÄN ERILAISIA RETKIÄ. 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 VAATTEISII JA TAVAROIHIN  


