Raikun koulutalon iltapäiväkerhon vuosisuunnitelma lv.2021-2022

Raikun iltapäiväkerhossa on 9 lasta luokilta 1-3. Ohjaajana toimii Sirpa Lahdenoja-Niemi. Toimimme sekä
Raikun koulutalon että Huutijärven koulun sisä- ja ulkotiloissa. Hyödynnämme monipuolisesti myös Raikun
koulutalon ympäristoä mm parkour-rataa ja lähi metsää. Talven tultua luistelemme ja hiihdämme
mahdollisuuksien mukaan. Teemme myös pieniä retkiä. Kerho alkaa välittömästi koulupäivän jälkeen.
Lapset siirtyvät klo 13.45 taksilla Huutijärven koululle.
Raikun iltapäiväkerhon tilana Huutijärvellä on puukoulun kielten luokka. Lasten käytössä on oma wc,
toimimme toistaiseksi omana ryhmänä. Käsien pesua ja turvavälejä korostetaan ja lapsilla on omat
vakituiset paikat välipalalla. Kun korona-rajoitukset tulevaisuudessa sen sallivat teemme yhteistyötä
Huutijärven iltapäiväkerhon kanssa.
Päiväohjelma:
Kerho alkaa
-ma klo 13.00 Raikun koulutalolla, klo 13.45 siirtyminen taksilla Huutijärven koululle
-ti, ke, pe klo 13.45 siirtymisellä taksilla Huutijärvelle
-to klo 11.45 Raikun koulutalolla, klo 13.45 siirtyminen taksilla Huutijärven koululle
Välipala klo 14-14.30 koulun ruokalassa
14.30- 15.30 ohjattua toimintaa mm askartelua, leipomista, yhteisiä leikkejä (ma ja to ohjattu toiminta
Raikun koulutalolla ennen siirtymistä Huutijärvelle)
15.30-16.30 vapaata leikkiä ulkona tai sisällä, omaehtoista askartelua
16.15 viimeistään ulos odottamaan hakua
16.30 kerho päättyy

Elokuu
-tutustumisleikkejä, yhteiset säännöt, hippa ym leikkejä ulkona
-maitopurkkimökki ja lintu askartelut

Syyskuu
-syksyn merkkien tarkkailu, askartelumateriaalien keruu luonnosta, kukkasipulien istutus
-lehtieläin ja keppieläin, lehtimaalaus
-lautapelejä
-eläinsatuja

Lokakuu
-salissa sisäliikuntaa välineitä hyödyntäen
-kauralastujen leipominen
-kurpitsa-askartelu ja massapallolepakko
-kansansatuja

Marraskuu
-keppinuken askartelu
-oman pienen tarinan ideointi ja esitys/tallennus
-mokkapalojen leipominen
-salissa sisäliikuntaa

Joulukuu
-koristeita neulahuovuttamalla ja norkoista, käpytonttu, lumihiutale
-suodatinpussitähti
-joulutarinoita, tonttutarinoita
-luistelu/pulkkailu sään salliessa

Tammikuu
-luistelu, hiihto, pulkkailu
-jäämaalausta, jäälyhtyjen tekeminen
-lumiukkoaskartelu kertakäyttölautasesta
-tähtitaivas ohutlevystä ja kartongista
-avaruusaiheisia tarinoita

Helmikuu
-luistelu, hiihto, pulkkailu
-ystävänpäiväkortti ja nappikaveri
-lautapelejä
-tarinoita ystävyydestä

Maaliskuu
-tupsueläimiä ja niille laatikosta koti (jätskitikuista/askartelutikuista)
-villalankanurmikko ja pyykkipoikalintu
-kevätretki lähiluontoon

Huhtikuu
-pienoismaisema purkkiin luonnonmateriaaleista ja hahmo taikataikinasta
-vappunaamari / vappuhattu
-Uppo-Nallen runoja

Toukokuu
-kukkia paperinarusta ja paperista, korkkihahmo
-Afrikan tähti ulkona
-kesäaiheisia tarinoita

Kesäkuu
-ulkoleikkejä
-maalattu pihakoriste kivistä

