KULTTUURIRAIDE
AKAAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN JA KOULUJEN KULTTUURIKASVATUSOHJELMA
IKÄLUOKKA
TAITEENLAJI
VARHAISKASVATUS
0-2 v.

3-4 v.

SISÄLTÖ

Taaperoiden rytmikylvyt

Musiikkityöpaja - iloista ja rytmkästä tanssia,loruja ja
lauluja vauvoille 30 min

Satunallen kirjastoseikkailu - Sanataide,
lukemisharrastus

Tutustutaan kirjaston maailmaan sekä nautitaan tarinoista.
Lapsi lainaa kirjan kotiin luettavaksi. Työskentely jatkuu
kodeissa: Satunallen seikkailu kirjataan kodeissa ja tarinat
kootaan kirjaan. Onnellisuushetki!

5 v.

Mediakasvatus, valokuvaus

6 v.

Seikkailu Linnaan! -kulttuurihistoria

ALAKOULUT

SISÄLTÖ

Teatteri/ nukketeatteri

1LK.

Veturimuseokäynti, opettaja vetää valmiin elämyksellien
Elämyksellinen museo! / Veturi museo + Laaksolan kierroksen + Näpsän kädentaidon näyttely ja työpaja
näyttely + kädentaitopaja
Laaksolassa

3LK.

Teatterityöpaja - oma tekeminen oppiainesidoinnainen

Musiikkityöpajat

Tutustutaan erilaisiin soittimiin ja rytmeihin meiltä ja
muualta.

Kirjallisuus/ sanataide

Kirjastokäynti, Kirjavinkkaus, Lasten oma kirjakritiikki /
luokissa - Lasten kirjakritiikit nähtävillä valikoidusti
kirjastoissa

4LK.

Elokuva/ animaatio

5.LK

Kulttuuriperintö/kuva- ja ympäristötaide - oma
historia/ oma ympäristö, ilmiöpohjaisuus

6LK.

Muotoilu

Työpaja koululla (asiantuntija opettaja ohjaa),
opettajakoulutus +

Käynti: Rapolanharju/ VOIPAALA kotiseutumuseo
Ennakkotyöskentely Tapettimuseon nettikuvaston
pohjalta, Tapettimuseokäynti, oman tapettikuvio
suunnittelu

KÄYTÄNNÖT

MAHDOLLINEN TOTEUTTAJA

Kulttuuriosuuskunta
Lapsi tietää miten kirjastossa toimitaan ja
ymmärtää, että kirjasto kuuluu myös lapsille.
Vierailun osana kirjaston satuhetki. Vanhempien
osallistaminen kulttuuritoimintaan ja
kasvatuskumppanuus

Lapsi osaa kertoa kuvan kautta itsestään sekä
Valokuvatyöpajat päiväkodeissa ja dokumentointi arjen
osaa käyttää kameraa, valita kuvauskohteen ja
toiminnassa
rajata kuvan haluamallaan tavalla.
Elämyksellinen tutustuminen
Elämyksellinen matka Hämeenlinnaan ja ARX/ taidemuseo kulttuurihistorialliseen kohteeseen ja
vierailu
kulttuurikeskukseen

Esiopetus

2LK.

TAVOITE

TAVOITE

kirjasto+päiväkoti
Toiminta päiväkodeilla,
kevätnäyttely
kirjastoilla, aihe hyvissä
ajoin!

päiväkoti
KÄYTÄNNÖT

Teatterityöpaja vierailun yhteydessä Kinnarin
kotiseutumuseossa tai Viialan museossa, 60 min.
Museon tarinoita käsitellään taidekasvattajan
vetämässä teatterityöpajassa museopedagogisilla
menetelmillä sekä ennakko- ja purkutehtävien
avulla luokassa opettajan johdolla.
Elämyksellinen museo/ Veturimuseo, opettajan
vetämä museokierros valmiin käsikirjoituksen
pohjalta (n. 45 min) sekä kädentaitojen työpaja
Laaksolassa (Näpsä).
Lapsi mm. tutustuu erilaisiin perinnesoittimiin
Suomesta ja muualta maailmasta. Hän oppii
käyttämään omaa kehoaan äänen tuottamisessa
ja tutustuu erilaisiin rytmeihin.
Lukemisharrastukseen innostaminen, kriittinen
kulttuurin kuluttaminen, omien mieltymysten ja
ajatusten tunnistamienen ja sanallistaminen,
lasten äänen kuuluvaksi tekeminen, lasten
kirjaston kehittäminen

Elokuvallisen kuvailmaisun ymmärtäminen,
mediakasvatus, lapsi ymmärtää miten elokuvan
illuusio syntyy, kuvakerronnen ja tarinan
dramaturgian peruskäsitteet
Oman ympäristön tutkiminen, havainnointi ja
domkumentointi - kerätyn tiedon ja aineiston
perusteella luokan yhteisen installaation
rakentaminen
grafiikan painannan tekniikat, muotoilun
peruskäsitteiden ymmärtäminen, taideteollisen
muotoilun ja tuotteiden tunnistaminen

TOTEUTTAJA

PiiPoo + käsikirjoitus

Koulut+ Laaksola+Näpsä

Kulttuuriosuuskunta
paikalliset kirjailijat,
paikallislehti (julkaisee
lasten tekemiä
kritiikkejä)

Kirjasto + koulut

Jokaiselle alueelle
koulutetaan animaatioosaajaope joka vetää
luokkien pajat
Toijalan Kino, Pirkanmaan elokuvakeskus
Opettajavetoinen
projekti jokaisessa
luokassa

Koulut + Voipaala, Rapola, Visavuori

oma opettaja/
kuvataideopettaja

Toijalan tapettitehdas, Nettimaineisto luokille tot. erikseen

IKÄLUOKKA

TAITEENLAJI

SISÄLTÖ

7LK.

Musiikki / Konsertti joka koululla

Konsertti koululla ja kritiikki esim. äidinkielentunnilla

8LK.

Tanssi

Liike ja minä

9.LK

Kuvataide

Taidenäyttely käynti Tampereen taidemuseossa ja
näyttelyn purku luokassa

LUKIO
1.lk
2.lk
3.lk

Kuvataide
Elokuva
Teatterikäynti (Tampere)

Minä, kuva ja kulttuuri - taidenäyttely (Kiasma/Ateneum)
Elokuva (Toijalan Kino)
Teatterikäynti (Tampere)

TAVOITE
KÄYTÄNNÖT
Musiikin elämyksellinen kokeminen,
konserttitoiminnan peruskäsitteet (erilaiset
musiikkityylit ja yhtyekokoonpanot), lasten
konserttikritiikki (lähetään konserttikeskukseen)
Kehon liikkeen ja kehollisuuden ymmärtäminen
ja oma minäkuva, yhteistoiminta ja
ryhmäytyminen, yhteinen liikkeiden sarja eli
koreografia
tanssityöpaja koululla
käynti
kulttuurikohteessa
junalla

YHTEISTYÖKUMPPANI

Konserttikeskus

koulut + Taidemuseo

