AVOIN PÄIVÄKOTITOIMINTA
TAMMIKUU 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)
AVOIN PÄIVÄKOTI, Perhepalvelukeskus Korkalonkatu 4
ma 9-15.30, ti 9-15.30, ke 9-15.30, to 9-13, pe 9-12
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.
vko 2
04.01. –
10.01.

4.-6.1. SULJETTU
Otamme Uutta Vuotta 2021 vastaan maalaamalla värikkäitä raketteja ja laulamalla
lasten toivelauluja.

vko 3
11.01. –
17.01.

Tammikuu on pakkasen aikaa: maalaamme “jäisiä” tauluja kelmumaalaus-tekniikalla.
Tällä viikolla leikimme myös leikkivarjoleikkejä ja halukkaat polskivat pallomeressä.
Talvisia laululeikkejä leikimme toiveiden mukaan vaikka useampana päivänä.

vko 4
18.01. –
24.01.
vko 5
25.01. –
31.01.

“Tunturiralli”-viikko. Ajamme vauhdikkaita erikoiskokeita lattiaan teipattua rallirataa
pitkin ja teemme sekatekniikalla ralliauto-taulut. Monenlaisista kulkupeleistä löytyy
myös hauskoja lauluja.
Satujen ja lorujen viikko. Laulamme ja loruttelemme useampana päivänä. “Leikkaa ja
liimaa” -tekniikalla lapset saavat vapaasti tehdä omia taideteoksiaan, vaikka
satukirjaksi. Pöytäteatteriesitys vie meidät sadun maailmaan ja temppurata tuo
liikkumisen riemua.

VAUVAVOIMAA, Avoin päiväkoti, Korkalonkatu 4,
ainoastaan alle 1-vuotiaille ja heidän vanhemmillensa
Vauvoille on hyvä ottaa mukaan oma köllöttelyalusta.

SULJETTU TOISTAISEKSI

KAIRATIEN AVOIN PÄIVÄKOTI
KAIRATIE 75 D
tiistaisin ja torstaisin klo 9 – 15.30

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.

04.01. –
31.01.

5.1. SULJETTU
Otamme Uutta Vuotta 2021 vastaan maalaamalla värikkäitä raketteja. Tammikuun
pakkasia maalaamme kelmumaalaus-tekniikalla “jäisiksi” tauluiksi. Tunturirallin
tunnelmiin pääsemme taiteilemalla sekatekniikalla ralliauto-taulut ja ajamalla
vauhdikasta rallia lattiaan teipattua rataa pitkin. Leikimme myös leikkivarjoleikkejä ja
temppuilemme temppuradalla. Kuukauden mittaan laulamme talvilauluja lasten toiveiden
mukaan vaikka useampia kertoja.

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)
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

