AVOIN PÄIVÄKOTITOIMINTA
HUHTIKUU 2021
Toiminta on suurimmalta osin yhdessäoloa, seurustelua ja lasten
omaehtoista leikkiä. Mukaan voi ottaa omat eväät ja vauvoille oman
köllöttelyalustan. Aikuisille on tarjolla kahvia/teetä 50 snt / kerta.
Vanhemmat voivat esittää toivomuksia ja antaa vinkkejä vierailijoista,
keskustelun aiheista ja toiminnasta. Suosittelemme, että ryhmässä
vietettävä yhtäjaksoinen aika on enintään kolme tuntia.
Ole läsnä lapsellesi! Käytä kännykkää avoimessa päiväkodissa vain välttämättömien asioiden hoitamiseen.
Vältäthän hajusteiden käyttöä osallistuessasi avoimen päiväkodin toimintaan.
Löydät ohjelmamme myös Facebookin kautta (Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut->
ryhmät -> avoin päiväkoti)

MASKISUOSITUS KOSKEE MYÖS AVOIMEN PÄIVÄKODIN
KÄYTTÄJIÄ ( AIKUISIA). TURVATAKSEMME TOIMINTAMME JATKUMISEN, PYYDÄMME
TEITÄ KÄYTTÄMÄÄN KASVOMASKIA. HENKILÖKUNTA HUOLEHTII, ETTÄ MASKEJA ON
SAATAVILLA. HALUTESSANNE VOITTE KÄYTTÄÄ OMIA MASKEJA.
Huhtikuussa toiminnan suunnittelussa huomioidaan oppimisen alueista erityisesti
”Tutkin ja toimin ympäristössäni”
Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja
ymmärtää ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä. (Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma)
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ma 05.04. Pääsiäinen KIINNI
”Aurinko, aurinko lättyjä paistaa”. Kevään lämmittävä aurinko tulee meille sisälle
askartelujen, laulujen ja lorujen muodossa. Pulahdamme myös pallomereen. Keltainen on
viikon väri.
Pihoilla ja puissa kuuluu sirkutusta ja monenlaista linnunlaulua. Lintusilla alkaa olla kova
kiire pesänrakennuspuuhissa ja kumppanin etsinnässä. Mekin lauleskelemme lintulauluja ja
loruilemme lintuloruja. Teemme seinälle talitinttejä ja punatulkkuja linnunlaulupuuhun.
Pääsemme pingviinien mukaan vieläpä jumppaamaan ja pelaamme linnunkuvilla
lattiamuistipeliä.
Lintuteema jatkuu myös tällä viikolla. Linnut ovat mukana peleissä ja leikeissä. Teemme
yhteisen taidetyön seinälle, johon rakennamme linnunpesän ja pesään satulintuja ja
kirjavia linnunmunia. Saatammepa päästä näkemään vielä pienen teatteriesityksenkin.
Lähestyvän vapun innoittamana muutkin eläimet kuin linnut ilmestyvät toimintaamme
mukaan. Teemme huovasta eläinpäähineitä sekä pääsemme mukaan eläinten karnevaaliin.
Maalailemme ilmapalloilla ja kisailemme yhdessä leikkimielisten kilpailujen parissa.
Torstaina 29.4. Retkeilemme Angry birds- puistossa klo 9 – 12.30. Tervetuloa
mukaan! Keskustassa ei sisätoimintaa.
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Kevätaurinko ja lintujen kevättouhut näkyvät toiminnassamme. Aurinkoja askarrellaan
sekä lauletaan ja loruillaan aurinkoisin mielin. Lintuja etsitään pelaamalla
lintumuistipeliä ja loruillaan lintuloruja sekä laulellaan keväisiä lauluja. Talitintit ja
punatulkut askarrellaan ja jumpataankin pingviinien mukana. Kirjastosta on haettu
luonto- ja lintuaiheisia kirjoja luettavaksi ja katseltavaksi.

Avoimen päiväkodin työntekijöiden puhelinnumerot:
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Paula Mustonen 040 749 8300
Varhaiskasvatuksen opettaja Sari Makkonen 050 593 8752
Varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Ronkainen 050 382 9837
Varhaiskasvatuksen opettaja Kristiina Yliherva 050 437 2078
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Miia Nissi 040 769 9724
sähköposti; etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

