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Tule mukaan!
Päiväkerhot
2-6-vuotiaille lapsille

Avoimet perhekerhot
lapsille aikuisen
kanssa

Olemme teitä varten!
Kuvassa seurakunnan
varhaiskasvatuksen tiimi

Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnan
varhaiskasvatus

Lasten päiväkerhot
Päiväkerhot ovat seurakunnan järjestämää kerhotoimintaa 2-6 –vuotiaille lapsille. Päiväkerhot kokoontuvat 1-2 kertaa
viikossa 2-3 tunnin ajan keskustan alueella,
Hellanmaassa ja Tiistenjoella.
Päiväkerhossa lapset saavat omana itsenään kasvaa turvallisessa ja hyväksyvässä
Taivaan Isän perhepiirissä. Päiväkerhot
ovat osa kirkon järjestämää kasteopetusta, jonka kautta seurakunta tahtoo tukea
perheitä lapsen kristillisessä kasvatuksessa ja hoitaa lasta siinä yhteisössä, jonka
jäseneksi hänet on kastettu.
Päiväkerhoissa lapset saavat myös osallistua monipuoliseen viriketoimintaan. Päiväkerhossa lauletaan ja soitetaan, liikutaan,
leikitään sekä ohjatusti että vapaasti, harjoitellaan kädentaitoja, ulkoillaan ja vietetään eväshetkeä. Päiväkerhossa opetellaan
myös hiljentymään ja kuuntelemaan Taivaan Isän asioita. Ryhmiä ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.
Päiväkerhot ovat maksuttomia, mikäli ainakin toinen vanhemmista on seurakuntamme
jäsen. Mikäli kerholaisen vanhemmista
kumpikaan ei ole seurakuntamme jäsen, on
kerhomaksu 40 € / kerhokausi.
Ilmoittautuminen
kerhoihin tapahtuu
keväällä seurakunnan kotisivuilta löytyvällä sähköisellä
lomakkeella. Vapaita paikkoja voi pitkin vuotta kysellä
varhaiskasvatuksen
ohjaajalta.

Avoimet perhekerhot
Avoimet perhekerhot ovat
yhteistä toimintaa alle
kouluikäisille lapsille ja
aikuiselle (äiti/isä/
perhepäivähoitaja/
isovanhemmat). Lastenohjaajien järjestämässä ohjelmassa on lapsenkokoinen
hartaushetki ja ohjattu
toimintatuokio, mahdollisuus on aina myös kädentaitoihin ja vapaaseen leikkiin.

Avoimet perhekerhot kokoontuvat
päiväkerhotiloissa klo 9.30-11.30.
Omat eväät mukaan, ei ilmoittautumista, maksuttomia.

Tiistaisin
Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen takkahuoneella (Siiriläntie 11-13)
Hellanmaan srk-kodilla (Hellanmaantie 407) parillisilla viikoilla
Tiistenjoen srk-talolla (Pappilantie 10) parittomilla
viikoilla

Lapset ovat oman aikuisensa vastuulla avoimessa perhekerhossa. Suosimme
kerhoissamme ”Koko kylä kasvattaa” periaatetta.

Evääksi voi ottaa leipää, juomaa, hedelmiä, jogurttia yms. Aikuiset tuovat vuorollaan kahvi–
tai teepaketin kahvi- ja teehetkiään varten.
Otathan oman kahvimukin mukaan! Kerhossa on
hyvä olla sisätossut. Huomioithan, että ottaessasi kerhossa valokuvia lupa
tulee kysyä kaikilta kuvassa
näkyviltä. Haluamme myös
rauhoittaa kerhot mukavalle yhdessäololle, joten huomioithan tämän käyttäessäsi kännykkää.

Avoimet perhekerhot ovat
maksuttomia ja niihin voi
tulla mukaan silloin kun pääsee, sillä kerhoihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Torstaisin
Kaaranmännikön leirikeskuksen kappelissa
(Kellojantie 17) parillisilla viikoilla
Kauhajärven srk-kodilla (Kauhajärventie 215) torstai-iltaisin klo 17.30-19 ilta-avoin parillisilla viikoilla

Perjantaisin
Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen takkahuoneella (Siiriläntie 11-13)
Lisäksi parittomien viikkojen torstaisin klo 9.1511.15 pidetään harttista Hopearinteen pääoven
lähellä olevassa leikkipuistossa, Sairaalantie 5, jonne ovat tervetulleita lapsiperheet ja perhepäivähoitajat lapsineen.
Lisätietoa toiminnasta saat Lapuan Sanomien kirkollisista ilmoituksista torstaisin, seurakunnan kotisivuilta tai seuraamalla Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan lapset ja perheet -sivua Facebookissa.

