
LUISTELUKOULUN SYKSY 2022

Teema Tunnin yhteinen tavoite Huomaa!

vko 36 “Kiva kun oot täällä”.
Musikkia, ystäviä  ja jää.

Jäähän  tutustuminen, turvallisuus,
kaatuminen ja nouseminen.

Luistelukoulun alkuinfo lähetetään
s:postilla.

vko 37 Musikkia, ystäviä ja jää. Eteneminen jäällä. Kaatuminen,
ankkakävely, potkut, tansseja
paikalla ja leikitään erilaisia leikkejä.
Kutsu kaveri mukaan!

Aina voi ottaa yhteyttä:
Kysymyksiä hallituksen luistelukoulusta
vastaavalle:
kataluistelukoulu(at) gmail.com
Kysymyksiä treeneistä
vastuuvalmentajalle Varvara Shumovalle
barbarashumova(at)gmail.com

vko 38 Muumilaakso.
Tanssi: Jumppalaulu

Mutkittelut, pehmeät polvet,
eteenpäin luistelu. Liukuminen
taaksepäin.
Kutsu kaveri mukaan!
Kaveriluistelu,
ystävät ovat tervetulleita mukaan!

Infotilaisuus vanhemmille: KE 21.09 -
jääharjoituksen jälkeen klo
18.15-18.45, LA 24.09 - ennen
jääharjoitusta klo 9.40.-10.00. Tilaisuus
pidetään ylätasanteella. Ryhmien
tarkistaminen.

vko 39 Autolla matkaan Auto-liuku eteenpäin. Liikennevalo leikkit

vko 40 Lintupäivä: tiput, varikset ja
pingviinit.

Piikkeihin tutustuminen, pingviini
kävely. Omena-elementti. Perus li'ut:
kukko-liuku, prinsessa-liuku.

Oma luistelukoulun ryhmän
syntymäpäivä jäällä :)

vko 41 Taikametsän piparkakkutalo. Piparit, piparit-variaatiot ja pipari-
kisat.

LK on puolessa välissä: Info
vanhemmille tulee s-postitse.

vko 42 Eläinpäivä.
Seikkailu viidakossa.

Liukuminen ja jarruttaminen.
Omena-elementti ja alkeispiruetti.

Syyslomalla luistelukoulut ovat
normaalin aikataulun mukaisesti.
Pukeudu  haluamaasi eläin-asuun.
OTA KAVERI MUKAAN!

vko 43 Supersankareiden hurjat
temput.
Halloween ja
supersankareiden karnevaali
jäällä!

Hyppääminen ja potkulauta.
Tasahyppy paikalta / vauhdista.

Hauskat Halloween tanssit jäällä.
Naamiaiset
Pukeudu lempi supersankarin asuun.

vko 44 Lempiväripäivä ja
lempiväriviikko.

Kaariharjoittelua ja kantakäännökset Lempiväripäivä! Pukeudu oman
lempivärin  mukaan.
Sateenkaarileikki jäällä.

vko 45 Vauhdikkaat temppuradat Pyöriminen, peruspiruetteja ja
hyppyjen toistaminen.
Kerrataan opittuja taitoja.

Toisto on opintojen äiti.
Isänpäivä jäällä, kivoja tansseja isille.

vko 46 DIPLOMISUORITUKSET Esitetään opittuja taitoja Ole paikalla! Vanhemmat tervetulleita
katsomaan ja kehumaan!

vko 47 Joulu on jo ovella. Esitetään opittuja taitoja.
Jouluesityksen harjoittelua.

Jouluinen tunnelma jäällä.

vko 48 Kuninkaallisissa tanssiaisissa Jouluesityksen harjoittelua Ilmoittaudu mukaan kevätkaudelle!

vko 49 Pikkujoulu Jouluesitys jäällä 11.12 Joulunäytös. Tervetuloa!
Joulun tansseja ja lauluja jäällä.

vko 50 Diplomien jako Diplomi tulee vanhemmille s:postilla.

Seuran yhteinen JOULUESITYS  järjestetään Sunnuntaina 11.12.2022. Luistelukoululaiset esittävät oman ohjelmansa.
Tervetuloa koko perhe! Luistelukoulu jatkuu Keskiviikkona 11.1.2023; Ilmoittaudu ajoissa mukaan!
* Aikatauluihin voi tulla muutoksia.


