
HUUTIJÄRVEN KOULUN ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2023 

Iltapäiväkerhon toiminnan tavoitteena on järjestää lapsille koulupäivän jälkeen turvallinen, monipuolinen ja 

virkistävä iltapäivä yhdessä leikkien, askarrellen ja liikkuen. Iltapäiväkerhossa on mahdollisuus myös 

rauhoittumiseen. Tänä lukuvuonna kerhon toimintaan osallistuu noin 36 lasta. Lapsia on kerhossa 1. ja 2. 

luokilta. Syksy on lähtenyt käyntiin vähitellen tunnustellen ja tutustuen puolin ja toisin aikuisten ja lasten 

välillä. 

Iltapäiväkerhossa ohjaajina toimivat Kaisa Prinkkilä, Kirsti Salojensaari-Goman ja Sofia Kärki 

Tänä syksynä ja varmaan keväälläkin kerhossa kiinnitämme erityistä huomiota kerhotilan siisteyteen ja 

puhtauteen sekä lasten säännölliseen käsipesuun ja hyviin käytöstapoihin. Pyyhimme pintoja sopivin 

väliajoin ja huolehdimme myös lelujen ja muiden tavaroiden siisteydestä ja puhtaudesta. 

PÄIVÄOHJELMA 

• 12–13.30 ulkoilua/läksyjen tekoa ja 13.30–14 välipala 

• 14–15 ohjattua toimintaa, esimerkiksi askartelua tai liikuntaa 

• 15 vapaata leikkiä ja mahdollisuuksien mukaan ulkoilua 

ELOKUU  

• Tutustumme toisiimme ja kerhon sääntöihin  

• Harjoittelemme jonossa oloa, toisen huomioimista ja hyviä käytöstapoja  

• Pelaamme ja leikimme ulkona  

SYYSKUU 

• Askartelemme syksyisiä askarteluja 

• Pelaamme lautapelejä 

• Ulkoilemme paljon 

• Kuuntelemme syksyisiä satuja 

LOKAKUU  

• Teemme halloween askarteluja 

• Pidämme halloween-juhlan ja syömme herkkuja koronatilanne huomioiden 

• Teemme syksyisiä askarteluja  

• Leikimme yhdessä sisällä  

 

MARRASKUU  

• Askartelemme isänpäiväkortin  

• Koristelemme kerhotilaa joulua ja talvea varten omilla askarteluilla  

• Laitamme kerhon oman joulukalenterin valmiiksi  

JOULUKUU  

• Teemme jouluaskarteluja  

• Vietämme kerhossa pikkujoulua ja syömme herkkuja koronatilanne huomioiden 

• Kuuntelemme joululauluja ja jouluisia satuja 

• Avaamme kerhon omaa joulukalenteria 



TAMMIKUU  

• Askartelemme talviaskarteluja  

• Luemme talvisia tarinoita  

• Leikimme ja liikumme ulkona  

HELMIKUU  

• Teemme ystävänpäiväkortit ja ystävänpäiväaskarteluja  

• Leikimme lumileikkejä 

• Laskemme pulkalla 

MAALISKUU  

• Teemme pääsiäisaskarteluja  

• Koristelemme kerhotilaa kevättä varten  

• Koristelemme pajunoksia  

• Harjoittelemme ompelemista 

HUHTIKUU  

• Tutkimme keväänmerkkejä luonnossa  

• Askartelemme keväisiä askarteluja 

• Askartelemme vappujuttuja  

TOUKOKUU  

• Teemme äitienpäiväkortin ja –askartelun  

• Ulkoilemme paljon 

• Pidämme kerhon kevätkauden päättäjäiset 

 

Teemme myös mahdollisuuksien mukaan retkiä Kangasalan alueella. Muutokset mahdollisia.  


