Kuopion ev.lut. seurakunnat

Päiväkerhojen vuosisuunnitelma 2020-2021

elo- syyskuu: Sinun kanssa käsitysten
vauvanpäivä 25.9.
Kerhotoiminnat alkavat
Oman kerhon tavat
Kuvasuunnistusta kerhotiloissa
Lähimetsän tutkiminen ja luontotaidenäyttely
Miltä ystäväni näyttää
Kerhorukoukset ja tärkeät kirjat
Syksyn leikit ja laulut sekä sadonkorjuun herkut
Raamatun kertomus: Nikodeemus – Jeesuksen ystävä
Pienen pojan eväät – raamatun kertomus
Satuhierontaa ja liikuntaleikkejä

lokakuu- marraskuu: Enkeleitä, onko heitä?
mikkelinpäivä 4.10.
pyhäinpäivä 30.10.
isänpäivä 8.11.
lapsen oikeuksien päivä 20.11.
syysloma 12.- 16. päivä- ja iltapäiväkerhossa
Enkelilaulu ja tanssi sekä askartelut
Tunnuslaulu: Enkeli! Lenteli, liiteli, lauleskeli…
Raamatun enkelit: Gabriel, Mikael ja Serafiina
Turva – miltä tuntuu olla turvassa
Iltarukous
Enkeliheijastin ja pehmeämiekka askartelut
Taskulamppuleikit

joulukuu: Pienen aasin askeleissa
adventtisunnuntai 29.11.
itsenäisyyspäivä 6.12.
Odotan joulu ilolla
Miltä joulu maistuu?
Annan sinulle lahjan
On juhlan aika!
Joulun tähti
Hyvän kosketus- joulukertomus satuhieronnalla muodossa
Jouluperinteet kotona
Joululaulut, runot, askartelut ja kertomukset

tammikuu: Kaste helmi kruunussani
loppiainen 6.1.
Kaste
Jeesuksen lapsuus
Kruunu – kuka käyttää ja milloin?
Leikitään kuninkaallisia
Satukirjojen kuninkaalliset ja oikeat kuninkaalliset
Kansainvälisyyskasvatus laukut kerhoissa tammi-maaliskuussa vierailuilla

helmikuu: Tulkoon valo
kynttilänpäivä 7.2.
Sokea Bartimaios – raamatunkertomus
Jeesus temppelissä vierailemassa
Valo teema työskentelyä – erilaisia valoja ja varjoja
Miten voidaan tehdä yhdessä hyvää, joka ilahduttaisi toisia?

maaliskuu: Tunteet taidoksi
talviloma kerhoissa 8.-12.3.
Raamatunkertomuksia, joissa on vahvat tunteet:
Ilo, Suru, Pelko ja Suuttumus- päätunteiden tunnistaminen
Tunnerinki ja tunnekortti
Hyvällä mielellä vai pahalla päällä – Mollin tunteita
Ystävällisyys - Mollin uudet ystävät ja Mollin talo sekä auringon säteet

pääsiäinen
palmusunnuntai 28.3.
kiirastorstai 1.4.
pääsiäinen 2.- 4.4.
Pääsiäismunasta kätkeytyy yllätys
Vaikuttavat värit
Ristinmerkki

huhtikuu: Jaan omastani
Hyvä paimen – vertaus
Tervehdyksiä toisiin ryhmiin
Kuulumisia läheltä ja kaukaa
Auttaminen ja jakaminen
Hyvä paimen kim- leikki, Huomatko minut,
Viivi villava – ja muut lammaskirjat

toukokuu: Luonto herää
vappu 1.5.
äitienpäivä 9.5.
helatorstai 13.5.
päiväkerhot ja ip-toiminta ei kokoonnut pe 14.5.
helluntai 23.5.
Luomiskertomus: maa, vesi, ilma, kasvit ja eläimet
Luonnonsuojelulaulu
Sinä olet ihana – kiitoksen piiri
Kevätleikit ja laulut

