AVOIN PÄIVÄKOTITOIMINTA
HELMIKUU 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.
Helmikuun ohjelmaa suunniteltaessa oppimisen alueista Kielten rikas maailma on
korostetusti huomioitu toiminnassamme. Lapsen kielen rikastuttaminen ja kielen
kehityksen tukeminen on tietoista ja suunnitelmallista varhaiskasvatustoimintaa.
Loruja, lauluja, rytmityksiä, nimeämistä ja sanoittamista sekä huoltajan ja lapsen
välisen vuorovaikutuksen vahvistamista korostetaan jokaisessa lapsiryhmässä,
erityisesti alle 3 vuotiaiden kanssa. (Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma)
vko 5
01.02.07.02.

Uppoudumme sadun maailmaan. Kirjavalikoimaa on uusittu kirjaston satu- ja lorukirjoilla.
Lorupussi aukeaa tämän tästä ja laulupussi samoin, satuhierontaakin on luvassa. Saat
myös tehdä oman satukirjan leikkaamalla ja liimaamalla sekä kynillä koristellen.

vko 6
08.02. –
14.02.

Saamelaisten kansallispäivän kunniaksi esitetään satu ”Neljäntuulenlakki”. Viikkoon
mahtuu korttien askartelua ystävälle. Laulamme ystävyyden lauluja ja loruilemme
ystävyydestä. Luvassa on pöytäteatteria ja makuyllätyksiä pienille ystävillemme.

vko 7
15.02. –
21.02.

Talvi alkaa olla parhaimmillaan ja lumileikit innoittavat myös sisätouhujamme.
Askartelemme talvisia askarteluja ja laulamme talvilauluja. Sisätiloissa pääsee
luistelemaan, nimittäin villasukkaluistelemaan. Se vasta hauskaa onkin. Ja hauskaa on
myös leikkivarjoleikkien parissa.
Tällä viikolla loruilu saa kaverikseen liikkumisen ja pääset kokeilemaan loruliikkumista.
Laulelemme sekä loruilemme pitkin viikkoa perinnelaulujen parissa . Taitavat
pikkukätöset saavat askarrella kalevalan lintusia Kalevalanpäivän kunniaksi. Teatteria
mahtuu tähänkin viikkoon.

vko 8
22.02. –
28.02.

KAIRATIEN AVOIN PÄIVÄKOTI, Kairatie 75 D
tiistaisin klo 9.00 – 15.30 ja torstaisin klo 9.00 – 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.

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)

Helmikuun ohjelmaa suunniteltaessa oppimisen alueista Kielten rikas maailma on
korostetusti huomioitu toiminnassamme. Lapsen kielen rikastuttaminen ja kielen
kehityksen tukeminen on tietoista ja suunnitelmallista varhaiskasvatustoimintaa.
Loruja, lauluja, rytmityksiä, nimeämistä ja sanoittamista sekä huoltajan ja lapsen
välisen vuorovaikutuksen vahvistamista korostetaan jokaisessa lapsiryhmässä,
erityisesti alle 3 vuotiaiden kanssa. (Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma)

vkot 5-8
01.0228-02

Helmikuussa on monta kansallista juhlapäivää ja Ystävänpäivä. Ne näkyvät
toiminnassamme monella tavalla. Lauluhetkissä on vaihtelevasti talvi-, perinne- ja
ystävänlauluja. Lorupussiin kurkataan useasti kuukauden aikana. Saat myös tehdä
ystäville kortteja ja kalevalaisia lintuja koristeeksi sekä talvitaulut sekatekniikalla.
Talvisia riemuja tuodaan sisätiloihin villasukkaluistelun muodossa. Kirjastosta on haettu
satu- ja lorukirjoja luettavaksi ja katseltavaksi.

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 lastenhoitaja Miia Nissi 040 769 9724
sähköposti; etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

