
Imatran 
kaupunki

Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja 
liikuntapolku



Kulttuuri- ja liikuntapolku

• Kulttuuri- ja liikuntapolku on 
kulttuuri‐, taide- ja 
liikuntakasvatussuunnitelma joka 
sisältyy Imatran kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja 
esiopetuksen opetussuunnitelmaan. 

• Kokemuksellinen polku tutustuttaa 
liikkumisen iloon, taiteen tekemisen 
riemuun ja lähialueen 
kulttuuriperintöön. 



Eskareiden kirjastovierailu

• Elämyksellinen vierailu pääkirjastossa. Vierailun teema ja 
sisältö vaihtelevat vuosittain.

• Tavoitteet:
• kirjasto tulee tutuksi esiopetuksen oppilaille

• madalletaan kirjastossa käymisen kynnystä
• kannustaa lukemaan oppimiseen

• Kirjasto kutsuu vuosittain esiopetusryhmät kirjastoon. 
Kirjaston henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa 
vierailuohjelman. 



Lähiympäristön paikat ja tarinat

• Jokaisen päiväkodin lähialueelta on kartoitettu vähintään yksi historiallisesti 
merkittävä paikka. Imatran kaupunginmuseo on koonnut paikan historian ja 
tarinat taustatiedoksi henkilökunnalle.

• Tavoitteet:

• Tutustutaan omaan lähiympäristöön

• Paikallisidentiteetin vahvistaminen

• Omaan lähiympäristöön juurtuminen tarinoiden avulla

• Pedagoginen paketti antaa ideoita ja vinkkejä siihen, kuinka aiheeseen ja 
paikkaan voidaan tutustua lasten kanssa eri taiteenlajien keinoin.

• Materiaali löytyy alueittain: 
H:asema/Hyvinvointipalvelut/Palvelutuotanto/Lapsetja 
nuoret/Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku



Metkalaukku: tee oma satunäytelmä

• Metkalaukku tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa oma 
satunäytelmä.

• Tavoitteet: 
• Luovuuden ja itseilmaisun kehittyminen
• Kielellinen kehittyminen

• Laukkuja on kaksi erilaista ja niiden teemat ovat: 
- 1-3 –vuotiaat: kotieläimet
- 3-5 –vuotiaat: menninkäiset, peikot ja keijut

• Laukussa on aihepiiriin liittyen satuja, musiikkia sekä 
puvustusta ja rekvisiittaa

• Metkalaukun varaukset Imatran pääkirjastolta: puh. 
0206176612 tai paakirjasto@imatra.fi. Lainausaika on 
4 viikkoa.

mailto:paakirjasto@imatra.fi


Liikkuva liikuntamaa päiväkodille

• Liikkuva liikuntamaa on siirrettävä liikuntavälinepaketti, jonka 
päiväkodit voivat tilata käyttöönsä.

• Tavoitteet:

• Lapset tutustuvat erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin ja -välineisiin

• Innostetaan lapsia liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan 
liikunnan iloa

• Tuetaan lasten kehon hallinnan ja motoristen taitojen kehittymistä

• Välinepaketti sisältää mm. yleisurheiluvälineitä, tasapainoleluja, 
hulavanteita, leikkivarjon

• Laina-aika 2 viikkoa

• varaukset liikuntapalveluista Suvi Seppänen, suvi.seppanen@imatra.fi
ja puh. 0206177297

mailto:suvi.seppanen@imatra.fi


Hiisin jumppakoulu

• Hiisin jumppakoulu sisältää  3 liikuntatuokiosuunnitelmaa, jotka voi 
toteuttaa itsenäisesti päiväkodilla

• Tavoitteet:

• Innostaa lapsia liikkumaan

• Tuoda lapsille Hiisi tutuksi myös liikunnassa

• Motoristen taitojen ja kehon hallinnan kehittäminen

• Yhden liikuntatuokion kesto on 15 min. ja tuokioita on 3

• Tämä osio on vielä valmisteilla



Satuhetki Hiisin kanssa

• Satuhetkeen Hiisin kanssa voi varata pukua Liisa 
Marsiolta: info@imitsi.fi tai puh. 0405503327.  
Päiväkoti itse etsii henkilön puvun sisään (puku on 
iso!).

• Satuhetkellä tutustutaan Hiisin tarinaan. Kaikille 
eskariryhmille on toimitettu Imatran Hiisi –kirja. Hiisin 
tarinaa voidaan lukea ennen Hiisin vierailua tai Hiisin 
paikalla ollessa. 

• Tavoitteet
• Imatran Hiisin ja tarinan tutuksi tekeminen
• Paikallisidentiteetin vahvistaminen

• Huom. Hiisi on vähän ujo, hän ei puhu, hän vain 
suhisee. Hiisi ei siis itse lue tarinaa.

mailto:info@imitsi.fi


Taidepolku

• Kiertävä taidenäyttely, jossa on 4 
grafiikan teosta

• Pedagoginen paketti antaa ideoita ja 
vinkkejä siihen, kuinka teoksiin  voidaan 
tutustua lasten kanssa eri taiteenlajien 
keinoin.

• Tavoitteet:

• Kuvallisen lukutaidon kehittyminen

• Luovuuden ja itseilmaisun 
kehittyminen

• Laina-aika kolme viikkoa

• Näyttelyn varaukset Imatran 
Taidemuseolta Rauni Tanskanen 
rauni.tanskanen@imatra.fi tai p. 
0206176713

mailto:rauni.tanskanen@imatra.fi


Minun päiväni
• Jokainen ryhmän lapsi saa kuvata (video/valokuvaus) ja 

dokumentoida oman päivänsä

• Tavoitteet:
• Kuvaamista ja laitteiden käytön harjoittelu
• Dokumentoinnin harjoittelu
• Kuvaamisen pelisääntöihin tutustuminen
• Kuvallisen lukutaidon kehittyminen

• Tarvikkeet: videokamera tai tablettitietokone

• Kuvatuista videoista voidaan koota 
ensi-ilta tai valokuvista näyttely 
päiväkodin tiloihin



Lastenkonsertti tai näytelmä 
päiväkodissa

• Lastenkulttuurikeskus Metku tarjoaa resurssien 
puitteissa kiertäviä konsertteja ja teatteriesityksiä 
päiväkodeille

• Tavoitteena on järjestää vähintään yksi konsertti tai 
teatteriesitys vuodessa/päiväkoti

• Vierailujen ajankohdasta sovitaan kunkin 
päiväkodin kanssa erikseen. 

• Metkun varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö on Airi 
Kojo



Tervetuloa kulttuuri- ja 
liikuntapolulle!


