KIRKONKYLÄN KOULU, METSOLA:

Viikko 42

Viikko 37

• välipalan teko hedelmäsalaatti

• muovipulloista askarrellaan linnunpesiä

Viikko 44

• keppihevosten tekoa (vkot 37-42) Kotoa voisi tuoda
parittomia sukkia niitä varten, villaiset parhaita

• kirkko-/museoretki
• lelupäivä

• torstaina 14.9. syysretki vesitornin mäelle. Huomioi
vaatetus! Koululta eväät mukaan.

• elokuva

Viikko 38

Viikko 45

• torstaina kauppareissu

• kauppa

• perjantaina tehdään lämpimiä voileipiä

• rieskarullien teko

Viikko 39

• isänpäiväaskartelujen viimeistely

• kirjastokäynti

Viikko 46

Viikko 40

• Suomi 100-askartelun aloitus

• isänpäivälahjan suunnittelun aloitus
Viikko 41
• Koiramäen 7. veljestä kirja, luetaan, tehdään
näytelmä? Rooliasut käyttöön

HUHTASENKYLÄ:

• 13.12. joulutortut

Kuukauden viimeinen perjantai on aina lelupäivä

• 18.12 jouluaskartelua

Syyskuu

Tammikuu

• 6.9. säännöt tehdään lasten kanssa

• 8.1. elokuva

• 13.9. tyynyliinojen tuunaus

• 22.1. ulkoleikit

• 20.9. nyyttikestit ja vohvelinpaisto

Helmikuu

Lokakuu

• 7.2. mäenlaskua

• 4.10. kansainvälisyys

• 11.2. ystävänpäiväkortit

• 10.10. Mauri Kunnaksen seitsemän koiraveljestä

• 14.2. ystävänpäivä

• 18.10 syysaskartelu

Maaliskuu

Marraskuu

• 23.3. vitsat ja koulun kanssa askartelu

• 1.1 elokuva

• 28.3. kukkien laitto multaan

• 8.11. piparit isälle

Huhtikuu

• 20.11. lelupäivä

• 26.4. aloitetaan äitienpäivälahja

Joulukuu

Toukokuu

• 4.12. jouluaskartelua

• retki? ja 18.5. ulkolelupäivä

• joululeivonnaiset
VIRMUTJOKI:

• jouluaskartelua

Syyskuu

Tammikuu

• tyynyliinojen tuunaus

• luistelu ja hiihto

• lelupäivä

• lelupäivä

Lokakuu

Helmikuu

• Aleksis Kiven päivä: Mauri Kunnaksen seitsemän
koiraveljestä

• ystävänpäiväkortit
Maaliskuu

• leivontaa
• lelupäivä

• perunapainantaa
• pääsiäisaskartelua

Marraskuu
Huhtikuu
• mediataidot: Suomi 100 –teemalla valokuvausta
ipad´eilla

• taimien istutusta

• elokuva

• leivontaa

• lelupäivä

Toukokuu

• Halloween -askartelu

• lelupäivä

Joulukuu

VAITTILA:
SYYSKUU: makkaranpaisto retki, lelupäivä
LOKAKUU: leipominen, elokuva halloween, lelupäivä
MARRASKUU: ipad/tabletti-tutustumista, omat
teatteriesitykset ja niiden kuvaus, lelupäivä
JOULUKUU: levyraati, piparit, lelupäivä
TAMMIKUU: hiihtoretki ja eväät, lumilinnat, lelupäivä
HELMIKUU: mäenlasku retki, lelupäivä
MAALISKUU: elokuvajuttuja, lelupäivä
HUHTIKUU: retki Myllykosken laavulle, lelupäivä
TOUKOKUU: omat teatteriesitykset, luontoretket,
lelupäivä

