PÄIVÄKOTI KUOVIT: VARHAISKASVATUKSEN KULTTUURISUUNNITELMA 2015-2016
Yleistä: Kulttuurikasvatussuunnitelma jakautuu ikäkausille: Alle 3-vuotiaat, 3-5- vuotiaat ja esikoululaiset. Toimikauden kulttuuriteema
on LEIKITELLEN. Suunnitelmassa hyödynnetään teemaa leikitellen; kehitetään leikkiä ja keskitytään hyvään leikkiin, opetellaan
leikkitaitoja, muokataan toimintaympäristöä omaehtoista leikkiä innostavaksi sekä vaihdellaan ja jaetaan leluja, jotta mielenkiinto
leikkiin säilyy. Suunnittelussa ja toiminnassa hyödynnetään varhaiskasvatuksen kulttuuriopasta.
Suunnitelmaa päivitetään syksyllä uuden kauden alkaessa sekä arvioidaan toteutumista ryhmien omista palavereissa osana
ryhmäkohtaista vasua.

ALLE 3-VUOTIAAT
Kulttuuri
varhaiskasvatuksen
arjessa

3-5-VUOTIAAT

*aikuisen mallin mukaan
kulttuurin harjaannuttaminen:
laulut, leikit, lorut, sadut,
perinne- ja muu liikunta

* mahdollisuuksia ja välineitä
omien tuotosten ja esitysten
tuottamiseen, taidot ja persoona
huomioiden

*mahdollisuus itse tuottaa kulttuuria
oman kiinnostuksen mukaan:
saduttelu, laulu, tanssi, maalaus,
piirtäminen, liikunta

*lähiympäristön tarkastelua
taiteen ja muun kulttuurin
näkökulmasta ja sen
hyödyntäminen toiminnassa

ESIKOULULAISET
*laajennetaan lasta
hyödyntäviä mahdollisuuksia oma-ehtoisiin
kokemuksiin ja toimintoihin kulttuurisesti

*valokuvat toiminnasta
-tuotosten esille laitto, niiden
tarkastelu sekä dokumentointi
sähköisesti tai kansioon
________________________________________________________________________________________________________________________________
Kulttuurikasvatus
(kulttuuriset
sovellukset)

* omaehtoisen kulttuurin tuottamisen
tukeminen
* yleisönä olemisen opettelua
ja osallistua omien taitojensa mukaan
päiväkodin lauluhetkiin ja muihin esityksiin
* päiväkodin omat juhlat:
joulu- ja kevätjuhla,
isovanhempien juhla, kalevalanpäivä
* TV-ohjelmat: Pikku Kakkonen
* DIA- sadut

* mahdollisuus osallistua päiväkodin
juhlien suunnitteluun, esim. laulujen
valintaan

*tavoitteellisissa tuokioissa
hyödynnetään lähiympäristöä ja
taide-aineita kulttuurisesta näkökulmasta

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Kulttuuria lapsille
(puhtaaksi viljelty
kulttuuri)

* kaikilla tasavertainen mahdollisuus
osallistua omassa tai päiväkodin
ulkopuolella järjestettäviin esityksiin

*päiväkodin ulkopuoliseen
kulttuuritarjontaan osallistuminen
mahdollisuuksien mukaan (esim. kaupungin
teatteri ja museo)
*omien kokemusten, näkemisten kertomisen
ja kuvailemisen opettelu

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Muuta:
-

Vieraillaan kirjastossa (lainataan kirjoja, osallistutaan kirjastossa järjestettäviin tapahtumiin ja katsotaan näyttelyitä)
Tehdään päiväkotien yhteinen taidenäyttely kevättalvella muiden Oulunsalon päiväkotien kanssa kirjastoon.
Käynnit joulu- ja kevätkirkoissa. Seurakunnan työntekijän vierailut n. 2kertaa/vuosi päiväkodissa ja muut mahdolliset
tapahtumat kirkossa.
Isän- ja äitienpäivän viettämisen perinne.
Yhteistyö Alaköökin kanssa (kiertävät nukketeatterit, toimintapolut omaan päiväkotiin)
Mahdollisuus varata kiertäviä matkalaukkuja: mistä sadut tulevat tai moninaiset perheet sekä kirjanäyttely tai museosta
kertova laukku.
Mahdollinen osallistuminen päiväkodin ulkopuolisiin kulttuuritapahtumiin (kuten Oulunsalotalon esitykset ja ”vanhojen
tanssi” –esitykset sekä koulun joulu- ja kevätjuhlakenraalit).
Vanhusten juhlissa mahdollisuus käydä laulamassa.
Tutustuminen omaan museoon ja perinneleikkejä museon pihalla 12.5.2016

