Vesilahden Harrastustarjotin ala-asteikäiset

JALKAPALLO
Jalkapallo 2009-2010 syntyneet (Vesilahden Visa):



Keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 ja sunnuntaisin klo 17.00-18.00 Vesilahden Kirkonkylän
Yhtenäiskoulun liikuntasalissa
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://vesvi.sporttisaitti.com/jalkapallo/09-10-syntyneet/

Jalkapallo 2011-2012 syntyneet (Vesilahden Visa):




Syksyllä 2017 aloittanut pallotaitureiden joukko. Piirinsarjan lisäksi opettelemme ryhmässä
toimimista ja muiden joukkuekavereiden kanssa hauskanpitoa jalkapallon parissa.
Harjoitukset tiistaisin klo 17.00-18.30 ja sunnuntaisin klo 11.30-13.00 Vesilahden Kirkonkylän
Yhtenäiskoulun liikuntasalissa
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://vesvi.sporttisaitti.com/jalkapallo/11-12-syntyneet/

Jalkapallo 2013-2014 syntyneet (Vesilahden Visa):





Marraskuussa 2019 aloittanut pallotaitureiden joukko. Joukkueeseen tervetulleita kaikki vuonna
2013-2014 syntyneet tytöt ja pojat.
Harjoitukset perjantaisin 17.00-18.00 ja sunnuntaisin: 16.00-17.00 Vesilahden Kirkonkylän
Yhtenäiskoulun liikuntasalissa
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://vesvi.sporttisaitti.com/jalkapallo/13-14-syntyneet/

SÄHLY
Perhesähly naiset, miehet ja yli 10-vuotiaat lapset vanhempiensa kanssa (Vesilahden Visa):




Perhesählyssä on mahdollisuus yhdistää perhettä yhteisen liikuntaharrastuksen avulla. Pelaillaan
ilman tekniikkatreenejä kukin omien taitojensa mukaan.
Perjantaisin klo 19-20.30 Ylä-asteen Sali
Lisätietoja: https://vesvi.sporttisaitti.com/salibandy/perhesahly2/

Salibandy 2009-2011 syntyneille tytöille (Vesilahden Visa):





Aiempaa pelikokemusta ei tarvitse olla, vaan kaikki lajista kiinnostuneet 2009-20011 syntyneet
tytöt ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme. LeKi/ VesVi D-tytöt osallistuvat kaudella 20202021 salibandyliiton Sisä-Suomen aluesarjaan.
Harjoitukset maanantai: 17.15-18.30 Yhtenäiskoulun sali, keskiviikko: 17.00-18.30 Ideapark Sport,
Lempäälä ja perjantai: 18.00-19.15 Yhtenäiskoulun Sali
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://vesvi.sporttisaitti.com/salibandy/leki-vesvi-e-tytot-0911/#token-331132

Salibandy 2010-2011 syntyneille (Vesilahden Visa):



Maanantaisin klo 18.10-19.45 ja sunnuntaisin klo 14.30-16 Yhtenäiskoulun Sali
Lisätietoja: https://vesvi.sporttisaitti.com/salibandy/visa-f-10-11/

Salibandy 2012-2013 syntyneille tytöille ja pojille (Vesilahden Visa):


Aiempaa kokemusta ei tarvita, kyseessä pienten lasten harrasteryhmä.




Keskiviikkoisin klo 16.30-18 Yhtenäiskoulun sali
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: vesvi.salibandy@gmail.com

Sähly (LVU):



Matalan kynnyksen sählyä 3-6 luokkalaisille
Torstaisin klo 15.30-16.30 Narvan koululla

Suunnistus (Tarpian suunta):



Toiminta jatkuu keväällä.
Lisätietoja: https://tarpsu.sporttisaitti.com/

Tennis (Vesilahden tennis ry):


Lauantaisin klo 15-17 Yläkoulun salissa

PARTIO
Partio (Vesilahden valkohännät):




Partiotoimintaa kaikille lapsista aikuisiin.
Toimintaa Kirkonkylällä, Narvassa ja Onkemäellä.
Lisätietoja: http://valkohannat.net/wordpress/etusivu/

TEATTERI
Teatteri-ilmaisua 9-12-vuotiaille (Pirkan opisto):





Tutustutaan teatterin maailmaan harjoittelemalla ikäryhmälle sopivalla tavalla
vuorovaikutustaitoja, tunteiden tunnistamista ja ilmaisua, katsekontaktia, kuuntelemista,
äänenkäyttöä ja artikulaatiota, rytmiikkaa sekä kehollista ilmaisua.
Keskiviikkoisin klo 16.45-18.15 Vesilahden kirkonkylän nuorisoseurantalo
Ilmoittautuminen: https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=16280

MUSIIKKI
Musiikkipaja 7-8-vuotiaat (Pirkan opisto):





Lauletaan, tehdään kehorytmejä, liikutaan musiikin mukaan ja kuunnellaan. Opetellaan soittamaan
mm. nokkahuilua, 5-kielistä kanteletta ja ukulelea. Opitaan myös musiikin hahmotusta sekä
tutustutaan eri orkesteri- ja bändisoittimiin.
Torstaisin klo 18.30-19.15 Vesilahden yhtenäiskoulu
Ilmoittautuminen: https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=16154

Bändikerho (Pirkan opisto)





Tervetuloa mukaan soittamaan bändissä. Opettajan johdolla treenataan ja valmistellaan yhteisiä
kappaleita kevään aikana. Tärkeintä on nauttia soittamisesta kivassa porukassa!
Bändikerho 3.-4. -luokkalaiset perjantaisin Yhtenäiskoulun auditorio klo 14.00-14.45
Bändikerho 5.-6. -luokkalaiset perjantaisin Yhtenäiskoulun auditorio klo 14.45-15.30
3.-4.lk ilmoittautuminen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Etzl3Ty9BkyFzDQ2Hv6a1E7ZvORw_81GgEu
sCQdEz3dUQVVPMEdaWkdOSk04MkpYQlJNUjRKVlk4NS4u



5.-6.lk ilmoittautuminen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Etzl3Ty9BkyFzDQ2Hv6a1E7ZvORw_81GgEu
sCQdEz3dUMTJBQVk0OTVYTkcyUVJFQlFaM01KVFdINC4u

Narvan soittokunta
MUUTA
Nuorisotila Nurkka:

o
o
o
o

Nurkka auki 3.-6. luokkalaisille:
Ma klo 12:00-14.00
Ti klo 12:00-14:00
To klo 13:00-14:00
Pe klo 9.15-10.00 ja 12:00-14:00

Ramsöön urheilijat ry:



Erilaisia huvi- ja urheilutapahtumia.
Lisätietoja: https://ramsoonurheilijat.sporttisaitti.com/

Kerhot ja kurssit (Vesilahti-Tottijärvi 4H)
TAIDE
Käsityöpajat (Taito Pirkanmaa):


KÄSSÄÄ-työpajat: Tutustutaan lauta- ja pihapeleihin sekä suunnitellaan ja valmistetaan oma peli ja
siihen tarvittavat välineet, säännöt ja säilytyslaatikko tai kassi.
4.-6.lk Narvan koululla: keskiviikkoisin 24.2-26.5 käsityöluokassa klo. 15.20-17.20
3.-6.lk Yhtenäiskoululla: torstaisin 25.2-27.5 käsityöluokassa (Sakkola) klo. 14.00-16.00
 Narvan koulu 4.-6.lk ilmoittautuminen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Etzl3Ty9BkyFzDQ2Hv6a1E7ZvORw_81GgEu
sCQdEz3dUQldLNjY3VlNYTEwxWVpSWUxSUk85TFZLOS4u
 Yhtenäiskoulu 3.-6.lk ilmoittautuminen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Etzl3Ty9BkyFzDQ2Hv6a1E7ZvORw_81GgEu
sCQdEz3dUOUVVR1VDVDlIWEU1N1NGVDk0NldWM1UxNC4u
Mediataidepaja, (3.-6.lk) (Pirkan opisto):





Mediataidepaja Vesilahden alakoululaisille. Tehdään kaikkea kivaa ja luovaa iPadeillä!
Tutustutaan tarinankerronnan perusteisiin, kuvataan ja leikataan lyhytelokuvia ja sketsejä,
ideoidaan musiikkivideoita ja askarrellaan pala-animaatioita & savianimaatioita. Lähde mukaan ja
ota haltuun älylaitteiden luova puoli!
3.2.2021 - 19.5.2021 keskiviikkoisin klo 14:00 - 15:30 Vesilahden yhtenäiskoulun Moskova luokassa.
Ryhmä on täynnä

Draamapaja 1.-3. -luokkalaisille (Pirkan opisto):




Tutustutaan teatterin maailmaan harjoittelemalla ikäryhmälle sopivalla tavalla
vuorovaikutustaitoja, tunteiden tunnistamista ja ilmaisua, katsekontaktia, kuuntelemista,
äänenkäyttöä ja artikulaatiota, rytmiikkaa sekä kehollista ilmaisua.
Tiistaisin 16.2. - 25.5. (EI 2.3.) klo 14.30-15.30 Vesilahden yhtenäiskoululla Seattle-Sidney -luokka



Ryhmä on täynnä

