
Tenetin liikuntasuunnitelma 2019 - 2020 perusliikunta

Ajankohta 7. ja 8. luokat       E 7. ja 8. luokat       V 7. ja 8. luokat       J 9. luokat   E 9. luokat      V 9. luokat       J huomioitavaa

8. - 9.8.2019 ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa

12. - 16.8.2019 ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa

19. - 23.8.2019 ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa

26. - 30.8.2019 ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa ulkopelit ja perusliikuntaa

2. - 6.9.2019 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit luontoliikunta demokratia luontoliikunta

9. - 13.9.2019 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit luontoliikunta demokratia luontoliikunta

16. - 20.9.2019 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 9lk TET/luontoliikunta 9lk TET/ luontoliikunta 9lk TET/luontoliikunta

23. - 27.9.2019 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 7lk: suunnistus / 8lk: movetestit 9lk TET/luontoliikunta 9lk TET/ luontoliikunta 9lk TET/luontoliikunta

30.9. - 4.10.2019 demokratia demokratia uinti demokratia luontoliikunta uinti

7. - 11.10.2019 demokratia demokratia uinti demokratia luontoliikunta uinti

14. - 18.10.2019 syysloma syysloma syysloma syysloma syysloma syysloma syysloma syysloma syysloma

21. - 25.10.2019 uinti tasapaino tasapaino uinti tasapaino tasapaino ERKKI kärry!

28.10 - 1.11.2019 uinti tasapaino tasapaino uinti tasapaino tasapaino ERKKI kärry!

4. - 8.11.2019

7 lk tasapaino/                              

8lk musiikkiliikunta

7lk välineenkäsittelytaidot palloillen 

8lk musiikkiliikunta

7lk välineenkäsittelytaidot 

palloillen 8lk musiikkiliikunta Musiikkiliikuntaa Musiikkiliikuntaa Musiikkiliikuntaa

11. - 15.11.2019

7lk tasapaino/                            8lk 

TET/musiikkiliikunta

7lk välineenkäsittelytaidot palloillen 

8lk musiikkiliikunta

7lk välineenkäsittelytaidot 

palloillen 8lk musiikkiliikunta Musiikkiliikuntaa Musiikkiliikuntaa musiikkiliikuntaa

18. - 22.11.2019

7 lk välineenkäsittely palloillen                           

8lk TET/musiikkiliikunta

7lk välineenkäsittelytaidot palloillen 

8lk musiikkiliikunta

7lk välineenkäsittelytaidot 

palloillen 8lk musiikkiliikunta tasapaino demokratia

välineenkäsittelytaidot 

palloillen

25. - 29.11.2019 7 ja 8 lk välineenkäsittely palloillen uinti demokratia/palloilu tasapaino uinti

välineenkäsittelytaidot 

palloillen

2. - 5.12.2019 7 ja 8 lk välineenkäsittely palloillen uinti demokratia/palloilu

välineenkäsittelytaidot 

palloillen uinti

välineenkäsittelytaidot 

palloillen 6.12 pe itsenäisyyspäivä

9. - 13.12.2019

7lk musiikkiliikunta / 8lk 

välineenkäsittelytaidot palloillen

7lk musiikkiliikunta / 8lk 

välineenkäsittelytaidot palloillen

7lk musiikkiliikunta / 8lk 

välineenkäsittelytaidot palloillen

välineenkäsittelytaidot 

palloillen välineenkäsittelytaidot palloillen demokratia

16. - 20.12.2019

7lk musiikkiliikunta / 8lk 

välineenkäsittelytaidot palloillen

7lk musiikkiliikunta / 8lk 

välineenkäsittelytaidot palloillen

7lk musiikkiliikunta / 8lk 

välineenkäsittelytaidot palloillen

välineenkäsittelytaidot 

palloillen välineenkäsittelytaidot palloillen demokratia


