Kevät on tuonut tänä vuonna mukanaan monenlaisia tunteita ja uudenlaisia
olosuhteita. Olemme kokeneet uutta ja outoa, huolta ja pelkoa, mutta samalla
myös läheisyyttä, lämpöä ja yhdessä selviytymistä. Kesän koittaessa elämme
uutta arkea ja toivomme, että elämä voittaa.
Kesän myötä loppuvat tältä osin LaTVan viikkovinkit, mutta LaTVa-hanke jatkaa
toimintaansa kehittääkseen kiteeläistä varhaiskasvatusta ja yhteistyötä eri
toimijoiden välillä. Kiitos teille perheille, on ollut ilo kulkea kanssanne palanen
tätä matkaa. Toivottavasti olette saaneet vinkeistä apua arkeenne. Toivotamme
teille mukavaa ja aurinkoista kesää yhdessä perheenä! Nauttikaa toisistanne!
”Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi.”
-

A. A. Milne, Nalle Puh

Kesän leikkivinkit:
Mitkä olivat lempikesäleikkisi lapsena? Pesitkö nukenvaatteita pihamaalla paljussa,
ajoitko pyörällä leikkien Batmania, uititko venettä vai seikkailitko metsässä? Kerro
lapsellesi leikkimuistoistasi. Opeta hänelle joku lempileikeistäsi ja uppoudu takaisin
leikin maailmaan.
Muistin virkistämiseksi leikkejä kesäksi voit etsiä seuraavilta sivuilta:
MLL - Leikkipankki
Perinneleikit

MLL - Sata leikkiä
Neuvokas perhe - Leikkivinkkejä kotiin

Kesän digivinkit:
Harrasta kotona
Oppi ja ilo - Tekemistä kotiin
Yle - Lasten areena
Lukimat - Ekapeli

Lukukeskus - Lue lapselle
Pikku Kakkonen
Papunet - Pelisivu
Suomen latu - Perheiden ulkoiluvinkit

Yhdessä selvitään:
Siun sote - Lasten ja nuorten palvelut
Jelli - Lapsiperheiden Kitee
Nettiturvakoti
Voimaperheet - Yhdessä selviydytään

Katso kaikki vinkit osoitteesta: latvahanke.fi

Siun sote - Varhaisen tuen sosiaalityö
Lapsen oikeudet - Tukea korona-aikaan
Nollalinja - Apua väkivaltaan

Kesän vinkit Liikuntaloikalta:
Ämpärigolf
Luontobingo (Luontobingoruudukko alla)

LUONTOBINGO
SULKA TAI
HÖYHEN
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Etsikää yhdessä ruudukossa olevia asioita. Kun löydätte jonkun, merkitkää se ruudukkoon.
Saatuanne viiden suoran vaaka- tai pystysuunnassa tai vinottain, huutakaa BINGO!
Vaihtoehtoisesti voitte sopia, että bingon saa vasta, kun kaikki ruudukon asiat ovat löytyneet.

Katso kaikki vinkit osoitteesta: latvahanke.fi

