KRISTILLINEN KASVATUS 2017-2018
Päiväkodissa on kristillinen arvopohja ja toiminta sen mukaista. Kunnioitamme muiden
näkemyksiä, mutta päiväkotiin ei tietoisesti tuoda sisältöjä, jotka ovat ristiriidassa kristillisen
näkemyksen kanssa. Päiväkodissa ei oteta kantaa oppiristiriitoihin, vaan huoltajat ovat tietoisesti
tuoneet lapsensa kristilliseen päiväkotiin. Kristillinen kasvatus sisältää vain varhaiskasvatusikäisen
lapsen ymmärrystasolla olevia asioita. Kristillisen kasvatuksen toimintavuosi etenee mm.
kirkkovuoden mukaan ja pitää sisällään erilaisia pienempiä projekteja. Projektin rungon
suunnittelevat aikuiset. Lapset osallistuvat suunnitteluun huoltajien kanssa. Huoltajat osallistuvat
vanhempainillan ja pedagogisen kahvilan kautta. Lapsilta otetaan vastaan kysymyksiä, ajatuksia,
ideoita, ehdotuksia, toiveita ja projekti elää, täydentyy ja kehittyy sitä kautta koko ajan lapsen
näköiseksi. Toimintaa arvioidaan projektin edetessä jatkuvasti (käytäntöjen toimivuus, sisällön
sopivuus lapsille, tarkoituksen toteutuminen jne) ja toimintakauden arvioinnin perusteella
suunnitellaan uutta. Lapset arvioivat esim. vastaamalla suullisiin kysymyksiin, hymynaamoin,
kertoen, piirtäen. Kristilliset juhlamme pääsiäisenä ja jouluna suunnitellaan erikseen ja niiden
toimivuutta arvioidaan. Huoltajat ovat mukana juhlissamme.
YLEISTAVOITTEET KRISTILLISELLE KASVATUKSELLE
-elää päiväkodin arjessa kristittynä lapsena ja aikuisena
- asioista puhutaan varhaiskasvatusikäisen lapsen ymmärrystasolla
-lapsi saa mahdollisuuden kuulla Jumalan Sanaa, Raamattua
-oppia, että Raamattu on totta ja se puhuu meille tänäänkin
- lapsella ja huoltajalla on mahdollisuus kysellä ja pyytää perusteluja
-oppia hengellisiä lauluja lasten virsikirjasta
-oppia ja ylläpitää kristillisiä tapoja: mm. rukous, hiljentyminen, kristillisten juhlien viettäminen
-kristillisten arvojen ylläpitäminen: mm. toisen kunnioittaminen ja auttaminen, palvelualttius,
luonnon kunnioittaminen
-saada tietoa, kokemuksia ja elämyksiä kirkkovuoden sisällöstä
-lapsi ja aikuinen saa kokea olevansa arvokas, ainutlaatuinen Jumalan luoma ihme
-lapsi ja aikuinen saa pyytää anteeksi ja saada anteeksi kaverilta ja Jumalalta
-saada tukea kotien kristilliseen kasvatukseen huoltajien niin halutessa
TOIMINTATAVAT
-päivittäin aamupiirit: kristilliset laulut, rukoukset, erilaiset kristilliset teemat
- monessa kristillisessä laulussa on leikki mukana
-raamatunkertomukset luettuna ja kerrottuna ja itse esitettynä
-kristillistä sanomaa sisältävät kirjat
-ruokarukoukset ja arjesta nousevat rukoukset
-lasten spontaanit keskusteluaiheet
-lasten kysymyksiin vastaaminen lapsen tasoisesti kristillisen näkemyksen mukaisesti
-opetellaan anteeksi pyytämistä ja anteeksiantamista
-arjen tilanteista nousevat tilanteet esim. linnun / hiiren hautajaiset pihalla
-lapsille asetetaan turvalliset rajat ja opetetaan kunnioittamaan omia vanhempiaan, työntekijää ja
toisia lapsia

-arjen kristillisyys: mm. auttaminen, kunnioittaminen, kiitollisuus, anteeksianto
-yhteistyö Katariinan seurakunnan kanssa: vierailut kirkkoon, kirkkohetket omalla pihalla yms.
LASTEN OSALLISTAMINEN
-lasten omat kokemukset - osa kertoo oma-aloitteisesti esim. aamupiirissä - kristittynä elämisestä:
oman perheen osallistuminen pyhäkouluun, jumalanpalvelukseen, srk:n toimintaan
-lasten spontaanit kysymykset ja keskustelut jostakin aiheesta esim. läheisen kuolema
-toimintaideat, jotka nousevat esim. kerrotun raamatunkertomuksen pohjalta (leikki, kädentaidot,
liikuntatuokiot, kuvataide ja musiikki jne)
-lasten palautteet toteutetusta toiminnasta
PROJEKTIT KRISTILLISEN KASVATUKSEN ALLA
Kristillisen kasvatuksen alla toteutetaan toimintavuoden kuluessa pienempiä ”alaprojekteja” esim.
Adventtiaika
Pääsiäisaika
Rukous
Lähetystyö
Raamatunkertomuksittain: esim. Luominen, Joosef, Mooses, Daavid
Mahdollisesti kiusaamiseen liittyvä ja tunne-elämän kehityksen tukeminen
KRISTILLISET TEEMAT, RAAMATUN KERTOMUKSET, KIRKKOVUODEN ETENEMINEN, LAULUT
ELOKUU
Teema:
”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän Sinua siitä.”
Tavoite:
Lapsen saa kokea olevansa tärkeä ja rakas Jumalalle ja Karitsan aikuisille. Lapsi kokee,
että hänestä pidetään huolta ja hän kokee olonsa turvalliseksi hoitopaikassaan.
Toimintatavat:
-Raamatusta kertomus maailman ja ihmisen luomisesta:
-ihmisen luominen Jumalan kuvaksi, ainutlaatuiseksi ja ihmeelliseksi olennoksi.
-piirtäminen, maalaaminen
-itsensä havainnointi ja omakuva
-Karitsan tapojen ja sääntöjen oppiminen käytännössä
-laulut: Jumalan kämmenellä, Ken on luonut kukkasen, Kiitos Isä taivaan kesästä, Taivaan Isällä on
on paljon lapsia, Tule mukaan Taivaan Isä, Kun Jumala sanallaan minutkin loi, Jumala loi auringon,
kuun, Kenelle, kenelle ojennan käteni
SYYSKUU
Teema: ”Kiitos, Isä taivaan, syksystä.”
Tavoite:
Lapsi oppii huomaamaan ympärillään olevan hyvän, kauneuden, kiitoksen aiheet. Lapsi oppii
huomaamaan luonnon moninaisuutta ja nauttimaan syksyn sadosta. Lapsi tiedostaa omia
vahvuuksia ja oppii olemaan ryhmässään ja tekemään asioita ryhmässä oikein. Lapsi harjoittelee
kuuntelemaan ja noudattamaan ohjeita. Opetellaan pyytämään ja antamaan anteeksi.
Toimintatavat:

-päivittäin havainnoidaan luontoa käytännössä ja kuvin, kirjoin, kertomuksin
-retket luontoon, torille
-syksyn satoa katsotaan, kosketellaan , haistellaan, maistellaan
-leivotaan piirakka marjoista
-piirretään, maalataan, muovaillaan, loruillaan syksyä
-Raamattu: Nooa, Joona – Jumalan kuunteleminen ja totteleminen – piirretään, maalataan
askarrellaan, muovaillaan em. kertomuksiin liittyen
-leikitään, pelataan Nooan arkki –leluilla, peleillä (domino, muistipeli, lotto), Joona: laivat, kalat jne
-kapteeni käskee –leikki (Jumala käskee Joonaa)
-laulut: Kiitos Isä taivaan syksystä, Popsi popsi porkkanaa, Rukous on silta, Anna anteeksi, Syksyllä
poimin sie-sie-sieniä, Sinun Sanasi on lamppu, Nooan arkki
LOKAKUU
Teema: ”Rukous on silta luokse Jumalan” (rukousprojekti)
Tavoite: Lapsi oppii, että rukous on puhetta Taivaan Isän kanssa ja rukoilla voi milloin ja missä
vain. Rukous on avunpyytämistä, kiittämistä ja anteeksi pyytämistä. Rukous auttaa ja Jeesus
parantaa.
Toiminta:
-rukoukset ”erityisasemassa”
-kirkkovuodessa kulkeminen mukaellen riippuen lapsen iästä ja kyvystä ymmärtää asioita
1.10. Mikkelinpäivä: Lasten ja enkelien sunnuntai, Jumalan sanansaattajat ja
apulaiset eli enkelit. Raamatusta enkelikertomuksia
10.10. Aleksis Kiven päivä: kansalliskirjailija, Seitsemän veljestä, kirjallisuus, ”omat
kirjoitelmat”, kirkossa käyminen ja muut kristilliset tavat vanhaan aikaan
24.10. YK:n päivä, rukouspäivä: lapset ympäri maailmaa, erilaisuus, samanarvoisuus,
eri kulttuurit, omat rukoukset
-laulut:
Tule mukaan Taivaan Isä, Rukous on silta, Kiitos Isä taivaan syksystä, Anna anteeksi
Keltaiset lehdet ja ruskeat, Me istuudumme piiriin (uusi), Kiitos, Isä, Luoja taivaan
maan (uusi)
MARRASKUU
Teema: ”On koko maailma Hänen kädessään”
Tavoite: Lapsi oppii luottamaan, että on turvassa ja hänestä pidetään huolta. Jumala johdattaa
meitä tänäänkin. Lapsi oppii omia vahvuuksiaan ja rajojaan ja kunnioittamaan toisia. Jumala on
läsnä ilossa ja surussa.
Toiminta:
-Raamatusta: Aabraham ja Saara, Iisak ja Rebekka – Jumalan johdatusta
-kirkkovuodessa kulkeminen mukaellen
4.11. Pyhäinpäivä: kuolema, edesmenneet rakkaat, muistelu, kunnioitus,
hautausmaalla käynti, kynttilät, toivo, iankaikkinen elämä
5.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä: uskonpuhdistus, Martti Luther, Raamattu
kansan kielellä
19.11. Valvomisen sunnuntai: miten elän, Jumalan tahto elämässäni, Jeesuksen
kuunteleminen ja noudattaminen. Raamattu: Kaksi rakentajaa
26.11. Tuomiosunnuntai: oikea ja väärä, lähimmäisen auttaminen.

Omat valinnat ja teot ja niiden seuraukset.
Raamattu: Laupias samarialainen, Eesau ja Jaakob
3.12. 1.adventtisunnuntai: uusi kirkkovuosi alkaa, adventtiaika eli joulun odotus ja
siihen valmistuminen alkaa. Raamatusta Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
-piirtäminen, maalaaminen, askartelu liittyen kuukauden aiheisiin
-käynti läheisellä hautausmaalla
-erilaisten raamattujen tutkiminen
-lasten teesien laatiminen
-talojen rakentaminen legoista, palikoista
-kynttilöiden valmistaminen / koristelu
-laulut: On koko maailma Hänen kädessään, Kenelle ojennan käteni, Tule mukaan Taivaan Isä,
Hoosianna, Pienen aasin askeleet
JOULUKUU
Teema: Joulunaika (joulunaika –projekti)
Tavoitteet: Adventinaikaa vietetään rauhallisesti kristillisen joulun sanomaan keskittyen.
Toiminta:
-kertomukset joulun tapahtumista
-maistellaan, haistellaan, leivotaan
-liikutaan, tehdään käsillä, näytellään
-kirkkovuodessa kulkeminen adventtikalenterin lisäksi
6.12. Suomen itsenäisyyspäivä:
kiitollisuus itsenäisestä isänmaasta, kunnioitus edellisiä sukupolvia
kohtaan, rukous isänmaan ja sen päättäjien puolesta, Jumalan johdatus ennen ja nyt
8.12. Jean Sibeliuksen päivä: kansallissäveltäjämme, suomalainen musiikki
-laulut: Nyt sytytämme kynttilän, Hoosianna, Pieni liekki, Joulupuu on rakennettu, Pienet kellot
soittavat , Pieni lapsi nukkuu
Vuosi 2018
Suunnitelma alustava, koska arvioimme toimintakautta syyskauden jälkeen ja teemme
tarkennukset suunnitelmaan huoltajien, lasten ja työntekijöiden kanssa
TAMMIKUU
Jeesuksen opetuksia raamatun kertomuksien kautta.
Kestävä kehitys.
Talven puhtaus, rauha, ilo ja hiljaisuus.
1.1. Uudenvuodenpäivä: uuden alku, Jeesus-nimi, menneestä vuodesta kiittäminen ja uuden
vuoden aloittaminen Jumalan armosta
6.1. Loppiainen: itämaan tietäjät käyvät Jeesus-lapsen luona, meidän lahjamme Jeesukselle,
lähetystyö
Laulut:
Kiitos Isä taivaan talvesta
Vuodenaikalaulu: Talvella lasken mää-mää-mäkeä
HELMIKUU

Raamatun lapset: Jeesus, Mooses, Samuel, Joas ja heidän tehtävänsä. Lapsen oikeudet ja
”tehtävät”.
Sosiaaliset taidot: minä toivon, minä haluan.
Kynttilänpäivä: Jeesus-vauva temppelissä, Simeon, Hanna
5.2. J.L. Runeberginpäivä: Runeberg, kansallisrunoilija, kieli, Maamme-laulu, virret,
runebergintorttu
18.2. Laskiaissunnuntai: paastonaika alkamassa, paasto - mitä se oli ja voisi olla nykyään?
20.2. Laskiaistiistai: pääsiäisen odotus ja valmistautuminen pääsiäiseen.
28.2. Kalevalanpäivä: Suomalaisen kulttuurin päivä, Lönnrot ja Kalevala, vanhat tarinat (tosi/satu),
suomalainen kulttuuri
Laulut:
Mä taimi olen sun tarhassas (uusi, Runebergin virsi)
Vuodenaikalaulu: Talvella lasken mää-mää-mäkeä
Laskiainen lasketaan
Pyrystä ja poudasta (uusi)
MAALISKUU
Pääsiäisaikaa käydään ryhmittäin läpi viikoilla 12-14: askartelua, rairuohon kylväminen, lauluja,
pääsiäisen sanomaa, kristillisen pääsiäiskuvaelman valmistaminen ja esitys
= PÄÄSIÄISKALENTERI ks. PÄÄSIÄISENAIKA KARITSASSA 2017
Marian ilmestyspäivä: enkeli ilmestyy Marialle
Raamattu: Daavid – Jumalan johdatus, ihmisen tehtävä, Jumalan apu, rohkeus, pienikin voi olla
suuri Jumalan avulla.
Laulut:
Pienen aasin askeleet
Laskiainen lasketaan
Lensi maahan enkeli
Risti (uusi)
Kiitos Isä taivaan keväästä
HUHTIKUU
Pääsiäisaika jatkuu viikolle 14
9.4. Mikael Agricolan päivä: Raamattu suomeksi, suomen kirjakielen isä, katekismukset, oma
rukous
Laulut:
Tule mukaan taivaan Isä
Lensi maahan enkeli
Rukous on silta
Anna anteeksi
Kiitos Isä taivaan keväästä
Vuodenaikalaulu: Keväällä kosken koo-koo-kohina
TOUKOKUU
Uuden alku, vanhasta luopuminen, toivo, siunaus.
Raamattu: Apostolien teot
Me Jeesuksen opetuslapsina ja meidän tehtävämme Jumalan valtakunnan työssä.
10.5. Helatorstai: Jeesuksen taivaaseen astuminen + lähetyskäsky
20.5. Helluntai: Pyhän Hengen vuodattaminen ja seurakunnan syntyminen, Pyhän Hengen tehtävät
Laulut:
Kiitos Isä taivaan keväästä

Ken on luonut kukkasen
Pienenpieni leppäkerttu
Vuodenaikalaulu
KESÄ-HEINÄKUU
Luonnon kauneus, kesän ilot, liikenne.
Kiitollisuus ja ilo Jumalan luomasta luonnosta, kesälomasta yms.
Lepo, virkistyminen, uusien asioiden oppiminen
23.6. Juhannus: Johannes Kastajan muistopäivä, Jeesuksen edelläkävijä

