Kuopion ev.lut. seurakuntien
päiväkerhojen vuosisuunnitelma
2019-2020

Kaikki mukaan
vauvapäivä 28.8.
mikkelinpäivä 29.9.
Lapset saavat tulla
Meidän ryhmän nimi?
Millainen on mukava ryhmä?
Kerhokaverit
Kerhon tavat, tavarat ja toimintaohjeet
Alttarin rakentaminen ja alttarin esineet
Kerhorukous
Lauman kokoon kutsuminen: Eksynyt lammas
Ihmeellinen villa
Kasvien lehtien ja kukkien tutkimista- miten eroavat toisistaan
Kuka on kadoksissa leikit, lampaiden maiseman rakentaminen
Krister: Viivi Villava, Lasten Keskus
Lauluja: Jumalan kämmenellä, Lapset saavat tulla
Syksylaulut ja askartelut sekä syysleikit
Liikkuva seurakunta – vinkit www.liikkuvaseurakunta.fi

Taivaan Isän kanssa
pyhäinpäivä 2.11.
isänpäivä 10.11.
Lapsenpäivä 20.11.
syysloma kerhoissa 14.-20.10.
vanhempien keskustelut
Pyhäinpäivä – surua ja iloa
Teemanurkkauksen rakentaminen - luonnon materiaalia, kuvia hautausmaasta jne
Suru ja ikävä – musta kangas – suru-naama tunnekuvat - surulliset tunteet
Surullinen musiikki
Kiitollisuus edesmenneistä sukupolvista
Luonto ja liikunta
Nimikkopuu tai kasvi – tutkitaan sitä eri vuodenaikoina
Kuvasuunnistusta – piirrettyjen tai valokuvattujen kuvien mukaan
Ulkoleikit ja kädentyöt luonnonmateriaalista
Lapsen oikeudet
Lapsen elämään kuuluvia asioita lelu, kotiavain, kännykkä, eväsrasia – miten nämä liittyvät lapsen
oikeuksiin
Kirkkoon tutustuminen – tutki tilaa menetelmällä
www.uskonnonopetus.fi/materiaalit

Aarretta etsimässä
adventti 2.12.
itsenäisyyspäivä 6.12.
päiväkerhoissa joululoma 21.12.2019 – 6.1.2020
Adventti on odottamista ja valmistautumista
Itsenäisyys
Joulun tärkeät henkilöt
Jouluevankeliumi
Jouluiset esineet paketeissa – arvuutuksia mitä on, mihin voi käyttää
Joulukoristeet ja niiden symboliikka

Yhdessä perheen kanssa
loppiainen 6.1.
kynttilänpäivä 2.2.
ystävänpäivä 14.2.

laskiainen 23.2.
Kalevalanpäivä 28.2.
Joulumuistot
Jeesuksen lapsuuden raamatun kertomukset:
Jeesuksen lapsuuden ajan elämää – kotiaskareet, vaatetus, ruoka ja asunnot
Tietovisa – Jeesuksen syntymäkaupunki, vanhemmat, kotikaupunki
Piiloleikit – kokemukset olla piilossa/ etsiä/ löytää
Lapsuusmuistot
Kun minä olin pieni
Kaste- ja lähetyskäsky (Matt 28: 18-20)
Kastejuhla
Kummin kaa- kortti kummille, kummit kerhoon vierailulle
Ystävyys
Lasten ystävät ja ystävyyden syntyminen
Seuraa johtajaa leikit
Ystävänpäivän vietto
Elämää ennen – Kalevalanpäivä
Vanhoja esineitä, entisajan eväitä, lorut, laulut ja leikit

Maapallo pyörähtää
talviloma 2.-8.3.
Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuslaukut vierailulla
Teemoina erilaisuuden hyväksyminen, välähdyksiä lapsen elämästä, eläimet, ruoka, kodit
kuumaa vai kylmää, kasvit, villieläimet / kotieläimet, pelit ja leikit sekä kieli
Lapsiryhmässä olevat kansallisuudet ja eri uskonnot huomioidaan

Kohti pääsiäistä
palmusunnuntai 5.4.
pääsiäinen 10.-13.4.
Päiväkerhojen pääsiäisloma 9. -13.4.
Pääsiäiskertomus värien havainnollistamana.
Suru- ilo - tunnetilat
Pääsiäislaulut
Pääsiäiskoristeiden symboliikka

Ihana kevät
vappu 1.5.
äitienpäivä 10.5.
helatorstai 21.5.
Luomiskertomus
yö, päivä, vesi, taivas, eläimet, kasvit ja ihmiset
Kevätlaulut ja leikti
Luonnonsuojelulaulu
Pihaleikit

