SAtAKIELI

TARINAnKERUU-MATKALLA
MATERIAALI TYÖSKENTELYYN PÄIVÄKODEISSA

PAIKALLISUUS / MONIKULTTUURISUUS

/ SUKUPOLVIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS
Tämän materiaalin tarkoituksena on tukea kulttuurisesti kestävän
kehityksen toteuttamista päiväkodeissa. ”Satakieli tarinankeruu -matkalla”
on valmiiksi suunniteltu työpajapohja päiväkoti-ikäisten lasten paikallisuus-,
monikulttuurisuus- ja monisukupolvisuuskasvatuksen tukemiseen.
Tarinallisen työpajakokonaisuuden avulla tuetaan lasten äidinkielellistä ja
ilmaisullista rikkautta ja tuetaan yhteistyötä päiväkodin, lasten ja
isovanhempien välillä. Monikulttuurinen ympäristö saa vieraakseen
omanlaistaan rikkauttaan kantavan Satakielen, joka tarvitsee lasten apua.
Empatian herättäminen, leikkisä taidetyö ja oman elämismaailman
esilletuominen tasavertaisena muiden kanssa tukee lapsen oman
identiteetin kasvua.
Tämän materiaalin kiinnekohtia ovat lapsen uteliaisuuden tukeminen sekä
kysymisen ja jakamisen hetkien synnyttäminen. Merkityksien jakamista ja
tutuksi tulemista tutkitaan päiväkodissa eritoten taiteellisin keinoin, mikä
onkin erityisen mielekästä lapselle hänen voidessaan käsitellä ja järjestää
omia kokemuksiaan taideleikin parissa yhdessä toisten lasten kanssa.
Materiaaliin sisältyy ohjeet nopeasti koottava paperinen Satakieleen, sekä
ohjeet aikaa vaativampaan, mutta halauksia ja aikaa kestävään kankaiseen
Satakieleen. Työpajaa voi helposti muuttaa päiväkodille sopivaan muotoon.

Satakielen tarinankeruu -kokonaisuus on suunniteltu vastaamaan seuraaviin
esiopetuksen kulttuuriperintökasvatuksen ja esiopetussuunnitelman
tavoitteisiin:
– Tuetaan lasten oman kulttuurisen identiteetin kehittymistä.
– Autetaan lapsia havaitsemaan ympäröivän maailman kulttuurinen rikkaus.
– Huoltajien ja isovanhempien kieli- ja kulttuuritietoutta hyödynnetään
osana opetusta.
– Lapset saavat valmiuksia ympäröivän maailman jäsentämiseen ilmaisun
taitoja harjoittamalla.
– Lasten kanssa tutustutaan lähiympäristöön ja sen kulttuuriseen
monimuotoisuuteen.
Materiaali on tuotettu Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran
Kulttuurin
vuosikello
-hankkeeseen
Satakielikuukausi-tapahtuman
yhteydessä toteutettavaksi. Satakielikuukausi on vuosittainen äidinkieltä,
monikielisyyttä ja kielellistä rikkautta juhlistava festivaali, jossa tarkastellaan
äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen
kautta. Satakielikuukausi alkaa äidinkielen päivästä 21.2. ja päättyy
kansainväliseen runon päivään, joka on myös rasismin vastainen päivä 21.3.
Satakielen päivää voi silti kuitenkin viettää milloin vain!

Hanna Meriläinen
Taidekasvattaja, pajaohjaaja

SISÄLTÖ
s. 3

Tee näin!

s. 4-5

Satakieli kerää tarinoita
– sisältö tuokioon

s. 6

Työskentelystä
– Kuva ja kieli

s. 7-18

Satakieli-tuokio paperista (A)
– Ohjeet ja materiaalit
– Kirjeet koteihin

s. 19–27

Paijattava kankainen Satakieli (B)
– Ohjeet ja materiaalit
– Kirjeet koteihin

s. 28

Kirjallisuutta ja linkkivinkkejä
KAIKKI KUVAT JA TEKSTIT: HANNA MERILÄINEN

TEE NÄIN!
1. Tutustu Satakieli-tuokion sisältöön (s.4-5)
2. Valitse Satakieli-malleista joko nopea paperinen (A) tai kestävä kankainen (B) versio
ja seuraa helppoja tehtäväkohtaisia ohjeita!

HYVÄ TIETÄÄ:
NOIN KOLME VIIKKOA ENNEN: Varaa kalenterista Satakielen tarinankeruu-päivä
KAKSI VIIKKOA ENNEN: Tulosta sulkakirjeet ja jaa ne koteihin
VIIKKOA ENNEN: Hanki materiaalit Satakieleen ja työpajaan. Valmistele Satakieli!
SATAKIELEN PÄIVÄNÄ: Työpajan järjestäminen
SATAKIELIKUUN AIKANA: Tarinoiden jakamista ja Satakielen kanssa jutustelua
SATAKIELEN POIS LENTÄESSÄ: Sulkien jakaminen koteihin!

SAtAKIELI KERÄÄ TARINOITA
Tästä kappaleesta löydät kootun sisällön siitä, mitä
Satakielen tarinankeruutuokiossa voi tehdä ja miksi.
Mikä on Satakieli? No, Satakielihän on sellainen erityinen lintu, joka on
kotoisin Tarinoiden maasta. Se ajautui päiväkotiin eksyttyään erilleen
isovanhemmistansa, joiden kanssa se oli lentelemässä päiväkodin
lähiympäristössä ja etsimässä kivoja paikkoja, joissa vierailla.
Satakielet ovat siitä mielenkiintoisia lintuja, että ne haluavat tietää,
mistä kaikkialta löytyykään ihania paikkoja! Ne taltioivat muistonsa
paikoista sulkiinsa kirjomalla ja kuvittamalla, ja lauluissansa ne
kuvailevat ihania tarinoita paikoistansa ystävillensä.
Satakieli
ymmärtääkin kuvan kieltä yhtä hyvin, kuin puhuttua kieltä. No,
tällaisella etsintä-matkalla, ikävä kyllä, pieni Satakieli sitten eksyi
muista ja mikä harmillisinta- se pudotti surussansa kaikki sulkansa!
Mutta ei hätää - te päiväkotilaiset voitte auttaa.

SAtAKIELI-TUOKIOSSA
LAPSET POHTIVAT KUVIA
TEKEMÄLLÄ OMIA
LEMPIPAIKKOJANSA JA NIIDEN
YHTEYTTÄ ISOVANHEMPIEN
LEMPIPAIKKOIHIN

Satakieli haluaakin kuulla lapsilta kertomuksia heidän tai heidän
isovanhempiensa lempipaikoista. Voisiko sinne asettua? Missä olisi
hyvä olla? Voisiko Satakielen isovanhemmatkin löytyä siellä? Vai
haluaisiko Satakieli ehkä asettua paikkakunnalle kuultuaan kaikkia
ihania tarinoita mukavista paikoista? Se jää nähtäväksi!

Kuvassa on valmis Satakieli lasten tekemien tarinasulkien kanssa.

Lapsia siis tarvitaan. Lapsia pyydetäänkin kysymään isovanhemmiltaan
tarinoita heidän lempipaikoistansa. Missä paikka on? Keitä muita paikassa
on? Vanhemmat auttavat mahdollistamalla tarinan jakamisen hetken
tapahtuvan lapsen ja isovanhemman yhteisen äidinkielellä ja tuomalla
tarina-sulan päiväkodille. Päiväkodissa taas pohditaan Satakielen päivänä
lapsien kanssa, mitkä ovat heidän omia lempipaikkojansa. Mihin Satakielen
kannattaisi mennä? Onko lapsilla yhteisiä mieluisia paikkoja kavereiden
kanssa vai onko kaikkein ihaninta olla jossakin yhdessä vaikkapa ukin ja
mummon kanssa?

Tarinoita jaetaan Satakielen päivänä päiväkodin hoitajien kanssa, jolloin
yhdessä loihditaan omia lempipaikkoja Satakielen sulkiin ja autetaan lintua
löytämään paikka, johon kotiutua.
Sekä isovanhempien tarinoitetut sulat että lapsien kuvittamat sulat
kiinnitetään lopuksi Satakieleen kiinni ja pian Satakieli pystyykin lentämään
kotiin- jos se vielä niin haluaa! Lapsen piirtämä sulka ja isovanhemman
kirjoittama sulka muodostavatkin oman erityisen paikan tai symbolin
isovanhemmuudelle lapsen päiväkodin arkeen.
Seuraavilla sivuilla löytyy esittelyt kahdesta eri Satakieli-tuokion versiosta.
Paperinen versio on nopea toteuttaa ja sen voi kiinnittää lasten kanssa
yhdessä päiväkodin seinälle - tai miksei uloskin! Missä se kuulisi kaikkein
eniten tarinoita? Missä Satakielen olisi kaikkein kivointa olla? Mikä on
mukavin paikka päiväkodissa?
Kankainen ja paijattava Satakieli, jonka sulatkin ovat kankaiset, voi taas
mennä hyvinkin osaksi lasten leikkejä. Linnun sulkiin ja lapsien ja
isovanhempien tarinoihin, yhteisiin kuviin, lapset voivat myös tutustua omaaloitteisesti leikin lomassa. Herättääkö pehmoinen Satakieli lasten hoivavietin?
Kun Satakielikuukausi alkaa olla päättymäisillään maaliskuun lopussa, voi
Satakielen lennättää takaisin kotimaahansa tai uuteen lempipaikkaansa ja
lasten sekä isovanhempien sulat voidaan jakaa koteihin vietäväksi!

TYÖSKENTELYSTÄ
Tässä kappaleessa avataan Satakieli-kokonaisuuden
työskentelyn taiteellisia painotuksia.
Kuvallinen ilmaisu on tärkeässä osassa Satakielen tarinankeruu – päivää.
Piirtäessään tai maalatessaan lapsi leikkii ja järjestelee todellisuuttaan ja
hahmottelee ympäristöänsä. Satakieli-tuokiossa tarkastelun kohteena ei siis
ole lasten taiteellisen jäljen mestarillisuus tai lempipaikkojen
tunnistettavuus, vaan se, että työskentelyprosessi on lapselle
mahdollisimman mieluinen. Taideleikissa edessä avautuvan kuvan äärellä
tarina omasta lempipaikasta saattaakin yllättäen kimmota vauhdikkaaseen
kuvaukseen vaikkapa unesta tai kauhu-tarinasta, ja tälle tilan antaminen on
tärkeää. Satakieli saattaa myös monikielisenä otuksena ymmärtää
paremmin kuvaa kuin puhuttua kieltä!
Kuvallisen työskentelyn kautta voidaan harjoitella keskustelemisen ja
kuuntelemisen taitoja. Omakohtainen tekeminen avaa yhteisen
kulttuuriperintömme elämyksellisesti tulkittavaksi.

Toinen erittäin tärkeä painotus Satakielen työpajakokonaisuudessa on sekä
kotona
että
päiväkodissa
tapahtuvat
tarinahetket.
Paikan
merkityksellisyyden jakaminen luo merkityksiä ja sitoo paikkaan, mikä tukee
lasten hyvinvointia. Isovanhemman sulkaan kertoma tarina niin syventää
päiväkodin henkilökunnan suhdetta lapseen kuin myös auttaa hoitajaa
tukemaan lasta muistelemaan sitä, mitä isovanhempien kanssa oli
keskusteltu lempipaikoista. Lapsen ei kuitenkaan odoteta toistavan
täydellistä kuvausta siitä, mitä isovanhempien kanssa on keskusteltu, vaan
tärkeämpää on, että eräänlaisen rikkinäisen puhelimen jakamisen kehä
tapahtuu; lapsi muistaa parhaansa mukaan, mutta hienointa on itse
muistaminen ja omien isovanhempien tarinoiden tietäminen.
Omalla äidinkielellä tapahtuva jakamisen hetki ja linkki sukupolvien välillä on
tärkeä kotona tapahtuva asia. Suomen kieltä osaamattomien lapsien oma
kielitausta ja sen tärkeys muuttuneessa ympäristössä osana identiteettiä
tunnistetaan. Satakielestä paikan löytävät isovanhempien ja lasten omat
lempipaikat, niin sanojen, kuin kuvienkin kielillä.

TAIDE.. leikki ja prosessi.. KIELI.. kertominen ja paikat..

SAtAKIELI-TUOKIO
A)PAPERISTA
.
Paperinen versio Satakieli-tuokiosta on nopea toteuttaa. Seuraavilla sivulla
on yksi malli Satakielestä, jonka voi helposti tulostaa muun materiaalin
ohella tai josta voi ottaa mallia päiväkodin omaan lintuun. Suomenkielinen
kirje koteihin löytyy sivulta 16 ja englanninkielinen sivulta 17.
Tulostetut palat voi leikata irti taustastaan ja teipata yhteen. Itse Satakielen
kuvittaminen vaikkapa valokuvin päiväkodin mukavista paikoista voi olla
oma tuokionsa. Satakielen voi kiinnittää seinälle valmiiksi valittuun paikkaan
tai paikka voidaan päättää yhdessä lasten kanssa.
Tuokiossa lapset voivat tarinoiden jakamisen ohella piirtää tai maalata
valmiisiin sulkiin tai isolle paperille, josta lapsen valitsema kohta
myöhemmin leikataan irti. Esikouluikäisille lapsille yhteiselle suurelle
paperille piirtäminen saattaa yllyttää lapsia miettimään omien ja yhteisien
paikkojen yhteyksiä ja auttaa luomaan järjestystä ympäröivään maailmaan.
Oman lempipaikan rajaaminen erillisellä sulkamuotilla (s.15) ja muodon
leikkaaminen irti ovat lisäksi hyviä motorisia harjoituksia.
On tärkeää, että lasta tuetaan puhumaan kuvastansa, mutta että hänelle
jätetään myös tilaa olla sanoittamatta. Mikäli mahdollista, niin olisi hienoa,
että lasta kannustetaan käyttämään välineitä, jotka hän tuntee omiksensa.

TUOKION KULKU:
1. Vastaanota isovanhempien sulkakirjeitä
2. Valmistele työskentelypiste
3. Kerro Satakielestä lapsille (s.4-5)
4. Keskustele lapsien kanssa heidän lempipaikoistansa ja
siitä, mitä he tietävät vanhempiensa tai isovanhempiensa
lempipaikoista.
5. Mahdollista kuvien tekeminen tarinoita jakaessa (s. 6)
6. Leikatkaa valittu pala piirustuksesta sulkamallin mukaan
(s. 16)
7. Liittäkää sulat yhdessä kiinni linnun siipiin
8. Esitelkää Satakieli vanhemmille
ja isovanhemmille!

VALMISTELU JA
MATERIAALIT

MATERIAALIT
SATAKIELEEN






Tulostin, mustetta ja tulostuspaperia
Teippiä
Valokuvia/ kuviollisia papereita
ym. linnun elävöittämiseen
Sakset
Kyniä

VALMISTELU
1. Tarkista aikataululliset ohjeet (ks. s.3)
2. Jaa sulkakirjeet koteihin (s. 17–18)
3. Tarkista/ hanki materiaalit (s. 8)
4. Tulosta satakielen osat (s. 9-15)
5. Leikkaa linnun palat irti taustasta ja teippaa
kokoon (Linnun voi elävöittää esimerkiksi
piirtäen tai valokuvin)
6. Vastaanota sulkakirjeitä
7. Valitse tai valitkaa yhdessä paikka linnulle

MATERIAALIT
TUOKIOON










Isoa paperia
tai pieniä papereita (myös värillisiä)
Sulka-malli
tai valmiiksi leikattuja sulkia 1 kpl/lapsi
Sakset
Nuppineuloja/sinitarraa
Paksut maalit/kynät/muita välineitä
Pensselit ym.
Isovanhempien sulkatarinat

SAtAKIELEN TULOSTAMINEN

Tulosta seuraavat kuusi sivua ja kokoa lintu
esimerkiksi teippaamalla paperit yhteen
tämän sivun mallin mukaan. Tulosta myös
sulan malli sivulta 16. Pisteet kuvaavat
paikkoja, joihin lasten ja isovanhempien sulkia
voi kiinnittää.

SULAN MALLI

Tätä mallia lapsi voi käyttää joko suoraan
piirtämisen pohjana tai sitten muottina sulan
muodon piirtämiseen ja leikkaamiseen.
Katso lisää sivulta 6.

sulkakirje Koteihin: SATAKIELI
saapuu pian päiväkotiimme!
Vietämme pian päiväkodissamme Satakielen tarinankeruu -tuokiota. Satakieli on eksynyt
kotiseudullemme ja kotoutuakseen se haluaa kuulla lapsien, vanhempien ja
isovanhempien tarinoita heidän lempipaikoistansa.
Pyydämme vanhempia etsimään hetken, jossa lapsi voi kysyä
isovanhemman nykyisestä lempipaikasta. Missä paikka on,
keitä paikassa on? Vanhempi voi auttaa kirjoittamalla
kertomuksen ylös oheiseen sulkaan ja tuomalla
sulkatarinan päiväkodille lapsen nimellä
varustettuna.
Tuokion kannalta on tärkeää, että lapsi
sekä kysyy että kuulee tarinan itse.
Jos isovanhempi ei pääse juuri nyt
osallistumaan, olisivat vanhempien
tarinat lempipaikoista mitä tärkeimpiä!
Pyydämme palauttamaan sulan
________________ mennessä.

Letter to homes: NIGHTINGALE
ARRIVES TO OUR KINDERGARTEN!

We will spend a day of the Nightingale in our kindergarten! The Nightingale would like
to move to near to our kindergarten and it would be the most delighted to hear
stories from the children about their, their parents’ and
their grandparents’ favourite places.
We kindly ask parents to find a moment when your child could
ask for a little story about yours child’s grandparents’
favourite place at the moment. Where the place is,
who else are there? Parents’ task is to capture
the story by writing it to the attached feather
and bring it to the kindergarten.
It is important that the child himself or herself
asks and hears the story.
We gather the feather from ______
to _______of ___________________.

B) SATAKIELI

PAIJATTAVA KANKAINEN

Kankaisen satakielen tekemiseen voi varata aikaa
kokonaisuudessaan n. 4 tuntia. Kankaisen Satakielen
työstäminen on tosin aikansa väärti, sillä se mahdollistaa
Satakielen ottamisen osaksi lasten leikkejä ja pelejä. Mitä
lapset keksivätkään leikkiessään Satakielen kanssa? Mitä
tarinoita lempipaikoista jaetaankaan leikin lomassa?
Kankainen Satakieli on helposti koottavissa seuraavien
sivujen ohjeiden mukaan. Pehmolelumainen Satakieli saa
myös kankaiset sulat, joille kuvan tekeminen voi olla
lapsestakin mieluisaa.
Isovanhempia voi mahdollisesti pyytää lähettämään
paperille kirjoitetun tarinan lisäksi lapsen nimellä varustetun
kankaanpalan, joka ommellaan lapsen piirtämän sulkapalan
kanssa yhteen. Näin isovanhemmalle merkityksellinen
kangaspala ja lapsen tarina muotoutuvat yhdeksi sulaksi.
Isovanhempien paperiset sulat tarinoineen voidaan
kiinnittää lintuun.
Satakieli-tuokiossa kankainen lintu voi olla osa
draamallisempaakin kokonaisuutta. Päiväkodissa voidaan
myös keksiä Satakielelle oma laulu!

Valmista kankaista Satakieltä voi kysyä
lainaan Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seuralta:
info@kulttuuriperintökasvatus.fi
Seura lähettää Satakielen maksutta,
mutta päiväkoti vastaa itse linnun
takaisin lähettämisestä. Linnun lainaaika on yksi kuukausi.

TEE NÄIN!

VALMISTELU
1. Varaa aika kalenterista (ks. s.3)
2. Jaa sulkakirjeet koteihin (s.26–27)
3. Tarkista/hanki materiaalit (s.21)
4. Valmista Satakieli ja sulat (s.22–25)
5. Vastaanota sulkakirjeitä
6. Valmistele työskentelypiste (s.21)

TUOKIO:
1. Kerää isovanhempien
sulkakirjeet kokoon
2. Esittele Satakieli ja kerro siitä (s.4-5)
3. Keskustele lapsien kanssa heidän
lempipaikoistansa ja siitä, mitä he tietävät
vanhempiensa tai isovanhempiensa lempipaikoista.
4. Mahdollista kuvien tekeminen tarinoita jakaessa (s.6)
5. Liittäkää kaikki sulat yhdessä kiinni linnun siipiin
6. Ottakaa Satakieli mukaan leikkeihin
7. Esitelkää lintu vanhemmille
ja isovanhemmillekin!

SAtAKIELEN MATERIAALIT
TUOKION TYÖPISTE
LINTU


Ompelukone



Puuvillakangasta (kangas 1) 1,5 m



Puuvillakangasta (kangas 2) 70 cm



Ompelulankaa



Nappeja sulkiin (1 kpl/lapsi)



Sakset



Nuppineuloja



Silmäneula



Täytevanua n. 1 kg



Vaaleaa kangasta n. 10x20 cm/ lapsi



Koristelulankaa yksityiskohtiin



Taustakangas 10x20 cm /lapsi



(Tai isovanhempien tuomat tilkut)



Ompelukone



Ompelulankaa



Silitysrauta ja leivinpaperia
kangasvärin kiinnittämiseen



Valmis satakieli



Valmiit sulat



Kangasliidut/tussit/maalit



Pensselit



Suojakangas



Tekemisen meininkiä!

SULAT

Materiaalikustannuksiin
voi varata yhteensä
n. 70 euroa.

SAtAKIELEN KAAVAT
15cm : 100cm

SAtAKIELEN OMPELU-OHJEET
1. Suurenna kaava niin, että linnun pitkä selkä on n. 1 m pitkä. (15cm:100cm)
2. Leikkaa palat irti kankaasta ohjeiden mukaan. Jätä saumavaraa n. 1 cm

Siivet
3. Taita siipipalan oikeat puolet yhteen (ne jotka ovat valmiin linnun ulkopuolella). Kiinnitä reunat nuppineuloilla kiinni. Jätä pääty avonaiseksi.
Ompele linjan mukaan. Täytä siipi vanulla ja parsi aukko kiinni. Siisti parsittu pääty taittamalla kangas ja ompelemalla se. Tee sama toiselle siivelle.
4. Kohdista siipipala linnun kehoon pisteen avulla. Ompele siipi kiinni kehoon taitettua siipisaumaa pitkin. Tee sama toiselle siivelle.

Keho ja maha
5. Taita oikeat puolet yhteen(ne jotka ovat valmiin linnun ulkopuolella) ja kiinnitä nuppineuloilla yksi reuna mahakankaasta kehokankaaseen.
6. Ompele kaksi palaa yhteen pisteestä pisteeseen.
7. Laita nuppineulalla yhteen toinenkin reuna ja ompele samalla tavalla.
8. Ompele pään reunat yhteen.
9. Käännä kangas ympäri, jotta oikea puoli on ulkopuolella. Täytä lintu.
10. Ompele siiven pääty kiinni.

KANKAISEN SULAN kAAVA
Jätä saumavaraa n. 1 cm.
Alimmaisessa kuvassa näkyy valmiita sulkia. Niiden
taakse on ommeltu värikäs kangas, mutta
yksinkertainenkin sulka on toimiva.

KANKAISEN SULAN OMPELUOHJEET

1. Leikkaa valkoinen kangas 10x20cm palasiin. Piirrä sulan muoto leikkausviivan mukaisesti
toiselle puolelle palaa.
2. Aseta sekä valkoinen kangas, että värikäs kangastilkku (tai isovanhempien tuoma tilkku)
oikeat puolet päällekkäin niin, että valkoinen kangas on päällä. Kun sulan kääntää ompelun
jälkeen, jää värikkään kankaan oikea puoli ulkopuolelle ja valkoisen kankaan leikkauslinja
sisäpuolelle. Kiinnitä nuppineuloilla yhteen. Toista kaikkiin sulkiin.
3. Ompele palat yhteen, mutta jätä pieni aukko sulan ympäri kääntämistä varten. Leikkaa
turhat kulmat pois. Käännä sulka oikeinpäin ja silitä sulka litteäksi.
4. Taita aukon kangas siististi sulan sisälle ja ompele aukko kiinni.
5. Neulo 10 cm pitkä langanpätkä sulan terävään kulmaan kiinni, jonka avulla sulat kiinnitetään
tuokion jälkeen kiinni Satakielen nappeihin.

Sulkakirje kotiin: SATAKIELI
saapuu pian päiväkotiimme!
Vietämme pian päiväkodissamme Satakielen tarinankeruu -tuokiota. Satakieli on eksynyt
kotiseudullemme ja kotoutuakseen se haluaa kuulla lapsien, vanhempien ja
isovanhempien tarinoita heidän lempipaikoistansa.
Pyydämme vanhempia etsimään hetken, jossa lapsi voi kysyä
isovanhemman nykyisestä lempipaikasta. Missä paikka on,
keitä paikassa on? Vanhempi voi auttaa kirjoittamalla
kertomuksen ylös oheiseen sulkaan ja tuomalla
sulkatarinan päiväkodille lapsen nimellä
varustettuna.
Tuokion kannalta on tärkeää, että lapsi
sekä kysyy että kuulee tarinan itse.
Jos isovanhempi ei pääse juuri nyt
osallistumaan, olisivat vanhempien
tarinat lempipaikoista mitä tärkeimpiä!
Pyydämme palauttamaan sulan
________________ mennessä.

LETTER TO HOMES: NIGHTINGALE
ARRIVES TO OUR KINDERGARTEN!

We will spend a day of the Nightingale in our kindergarten! The Nightingale would like
to move to near to our kindergarten and it would be the most delighted to hear
stories from the children about their, their parents’ and
their grandparents’ favourite places.
We kindly ask parents to find a moment when your child could
ask for a little story about yours child’s grandparents’
favourite place at the moment. Where the place is,
who else are there? Parents’ task is to capture
the story by writing it to the attached feather
and bring it to the kindergarten.
It is important that the child himself or herself
asks and hears the story.
We gather the feather from ______
to _______of ___________________.
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: http://www.edu.fi/download/124309_Kulttuuriperinto_ja_oppiminen.pdf
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: http://www.otakoppi-ohjelma.fi/
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