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Tupatoiminta
Perhetupa: maanantaisin 9-14
Taaperotupa: torstaisin 9-11.30
Vauvatupa: perjantaisin 12.30-14

Tupamme ovat lapsiperheiden kohtaamispaikkoja, joihin voi tulla viettämään aikaa toisten perheiden
kanssa. Päävastuu lapsesta on aina mukana olevalla aikuisella. Toiminnan aikana on mahdollista
lämmittää ja syödä omia eväitä.
Perhetupaan voi tulla varhaiskasvatusikäisen kanssa. Taaperotupa on tarkoitettu 1-2-vuotiaille lapsille
yhdessä huoltajien kanssa. Vauvatupa on tarkoitettu alle vuoden ikäisille lapsille huoltajineen.
Tupatoiminta on perheille maksutonta.
Jokaiseen tupaan on suunniteltu toiveiden mukaista ohjelmaa, kuten kädentaito-, musiikki- ja
liikuntahetkiä. Tuvat pidetään pääasiassa sisällä huomioiden koronaohjeistukset. Tarkempi ohjelma
Instagramistamme/Pirkkalan kunnan internetsivuilta.

Lapsiparkki

torstaisin 12.30-15.30
perjantaisin 8.30-11.30
Parkkitoiminta on maksutonta ja se on tarkoitettu yli 1-vuotiaille
lapsille. Sama perhe voi käyttää palvelua kaksi kertaa
kuukaudessa. Ennen parkkiin tuloa lapsen tulee käydä
Wivintuvan muussa toiminnassa ainakin kerran. Aika parkkiin
varataan puhelimitse soittamalla p. 050 326 7544 tai käymällä
Wivintuvalla. Lapsiparkissa on lapsilla eväshetki, joten lapselle
tulee varata omat eväät mukaan. Lapsiparkin alussa
ulkoillaan. Lapsiparkki ei ole toiminnassa koulujen loma-aikana (Esi- ja perusopetus - Pirkkalan kunta).
Parkkitoimintaa ei järjestetä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle.
Kunnan avoin varhaiskasvatus toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen perheohjaajan sekä kunnan lasten
ja nuorten tukipalveluiden kuten neuvolan kanssa. Lisäksi Wivintupa toimii yhteistyössä muiden avointa
varhaiskasvatustoimintaa järjestävien tahojen kuten Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Pirkkalan ev.lut.
seurakunnan kanssa.

Kerhotoiminta
tiistaisin ja keskiviikkoisin 8.30-11.30

Wivintuvalla toimii lastenkerho Tiitiäiset, joka on tarkoitettu 2-5vuotiaille lapsille. Päivään kuuluu ulkoilua, toiminta- ja leikkihetki
sekä evästauko. Viihdymme myös luonnossa, metsät ja puistot
ovat tärkeitä toiminta- ja oppimisympäristöjämme.
Kerhotoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Päivät muodostuvat
ryhmästä lähtevien tarpeiden ja lasten kanssa yhdessä tehtyjen
suunnitelmien pohjalta. Kerhossa harjoitellaan omatoimisuutta,
vuorovaikutustaitoja sekä motorisia taitoja. Leikki on tärkeässä roolissa erilaisia taitoja harjoitellessa.
Yhdessä tekemisen kautta pyrimme luomaan mukavia kokemuksia kerholaisille.
Noudatamme pääsääntöisesti koulujen loma-aikoja. Poikkeuksena kesäkuu, jolloin toiminta jatkuu
juhannukseen asti.
Jos jokin asia askarruttaa mieltänne, olkaa rohkeasti yhteydessä Wivintupaan.
Seuratkaa meitä Instagramissa @wivintupa

Tervetuloa avoimeen varhaiskasvatukseen!

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Perhetupa
9 -14

Kerho
Tiitiäiset
8.30-11.30

Kerho
Tiitiäiset
8.30-11.30

Taaperotupa
9-11.30

Lapsiparkki
8.30-11.30

Lapsiparkki
12.30-15.30

Vauvatupa
12.30-14

