AVOIN PÄIVÄKOTITOIMINTA
MAALISKUU 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.
Maaliskuun ohjelmassa korostuu oppimisen alueista Ilmaisun monet muodot.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen,
kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa
heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on
luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen.
(Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma)

AVOIN PÄIVÄKOTI KORKALONKATU 4, Perhepalvelukeskus
ma 9-15.30, ti 9-15.30, ke 9-15.30, to 9-13, pe 9-12

vko 9
01.03. –
07.03.

vko 10
vko 11
15.03. –
21.03.

Talviset touhut tuodaan sisätiloihin askartelemalla lumiukkoja, laskemalla mäkeä ja
ajelemalla rekiajeluja peuhuhuoneessa. Myös rallirata viritellään MM-rallien kunniaksi.
Talvisia lauluja laulellaan toiveiden mukaan vaikka päivittäin.
Torstaina 4.3. Retkeilemme Kirkkolammella Paviljongin ympäristössä klo 9.-12.30.
Omat eväät ja talviliikuntavälineet mukaan. Keskustassa ei sisätoimintaa, Kairatie
on auki normaalisti.
SULJETTU. KOULULAISTEN HIIHTOLOMAVIIKKO.
Varhaiskasvatuspäivää vietetään 18.3. teemalla ”Nyt on monilukutaidon aika! Tätä teemaa
meillä toteutetaan koko viikko, kuvasuunnistaen, tutkien mitä QR- koodien takaa löytyy,
lukulogolla merkityssä lukusopessa kirjoja lukien, katsellen ja kuunnellen. Lisäksi
lumiukkoteema saa jatkoa yhteisteoksella ”Lumiukkojen maa”, joka tehdään maalaamalla
eri tekniikoin ja käyttämällä eri taidemateriaaleja. Ehkäpä lumiukot liikuttavat ja
laulattavat lapsia laululeikkihetkilläkin. Pallomereenkin päästään polskimaan.

vko 12
22.03. –
28.03.

vko 13
29.0304.40.

”Maanantaina majat tehtiin” ja ne saavatkin olla lasten leikkien kohteena alkuviikon.
Pikkuhuoneeseen rakennetaan peuhuhuone, jossa pääsee hyppimään ja laskemaan
liukumäkeä. Pääsiäiseen virittäydytään puolestaan teatterin keinoin kuulemalla ”Helmiinan
terveiset”.
Torstaina 25.3. Retki Kirkonjyrhämän laavulle klo 9 – 12.30. Omat eväät mukaan,
laavulla on mahdollisuus paistaa makkaraa. Talviliikuntavälineet mukaan, jäällä on
hyvä hiihtää ja mäenlaskukin onnistuu. Keskustassa ei sisätoimintaa, Kairatie auki
normaalisti.
Pääsiäisviikolla Avoimessa päiväkodissa laulellaan pääsiäislauluja, askarrellaan kivoja
pääsiäisaskarteluja. Jumpataan pääsiäispupun jumpparadalla ja nähdään
pöytäteatteriesitys ”Pupun pääsiäistarina”.
Pitkäperjantai 2.4. SULJETTU

KAIRATIEN AVOIN PÄIVÄKOTI
KAIRATIE 75 D
tiistaisin ja torstaisin klo 9 – 15.30
vkot
9-13
1.3.4.4.

Maaliskuussa
talven
riemut
siirtyvät
sisätiloihin.
Pääsemme
tekemään
lumiukkoaskarteluja ja laskemaan mäkeä jumpparadalla. Loruissa ja lauluissa jatkuu
myös talvinen teema.. Lorut myös laittavat liikkumaan loru-circuitin muodossa.
Varhaiskasvatuspäivää vietetään 18.3. teemalla ”Nyt on monilukutaidon aika! Tätä
teemaa meillä toteutetaan koko viikko, kuvasuunnistaen, tutkien mitä QR- koodien
takaa löytyy, lukulogolla merkityssä lukusopessa kirjoja lukien, katsellen ja kuunnellen.
Pääsiäiseen puolestaan valmistaudutaan askartelemalla , laulamalla pääsiäislauluja,
jumppaamalla pääsiäispupun jumpparadalla ja pienen pöytäteatterin
”Pupun
pääsiäistarina” keinoin. Torstaina toivotamme kaikille Hyvää Pääsiäistä ! Suljemme
torstaina 1.4.poikkeuksellisesti klo 13

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

