Uutisia ja koulutuksia

Katso viesti selaimessa

Uutisia
Seurojen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö vahvistaa lasten
monipuolisia liikuntakokemuksia
ESLU tukee verkostotyöllään ja koulutuksillaan kuntien varhaiskasvatuksen
liikunnallistamista ja liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista
varhaiskasvatusyksiköihin. Haluamme tukea kuntia rakentamaan toimivat
verkostot, joissa yhteistyössä kunnan eri hallintoalojen ja paikallisten seurojen
kanssa lisätään lasten liikkumista päivän aikana.

Lue lisää

Koulutusta
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus 8.-9.2.
Liikuntaleikkikoulu on 2–6-vuotiaille
lapsille suunnattu liikuntaharrastamisen
konsepti, jota voivat toteuttaa muun
muassa päiväkodit.
Asiantuntijoiden tekemä toimintamalli
tuo laatua ja monipuolisuutta pienten
lasten harrastamiseen ja toiminnan
ydinarvoja ovat lapsilähtöisyys,
leikillisyys ja monipuolisuus.
Liikuntaleikkikouluun kuuluu
tuntimalleja kolmelle ikäluokalle: 2–3vuotiaille (Perheliikkari), 4–5-vuotiaille
ja 6-vuotiaille, jotka helpottavat tuntien suunnittelua.
Ajankohta: 8.–9.2. klo 9.00–17.00,
Paikka: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis, Tenholantie 15, Helsinki
Hinta: 240 €
Liikuntaleikkikoulu-toimintaa voivat ohjata Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen
käyneet henkilöt.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarin ilmoittautuminen aukeaa 21.1.
Valtakunnallinen Liikkuva ja oppiva
yhteisö -seminaari järjestetään
Seinäjoella 28.–29.4.2020.
Seminaarin ohjelma koostuu
monipuolisista luennoista, työpajoista
ja huippupuhujien puheenvuoroista.
Seminaari on Ilo kasvaa liikkuen,

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu ohjelmien yhteisseminaari.
Valtakunnallisten ohjelmien tavoitteena
on edistää liikunnallista
toimintakulttuuria
varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa,
toisella asteella ja korkeakouluissa.

Lue lisää seminaarista

Ajankohtaista
Ilo kasvaa ulkona -hankkeen verkkosivut ovat auenneet
Ilo kasvaa ulkona on Suomen
ympäristöopisto Syklin ja Suomen
Ladun kolmevuotinen valtakunnallinen
yhteishanke. Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamassa
hankkeessa pyritään lisäämään
lähiluonnon käyttämistä liikunta-,
opetus- ja luontokohteena niin
varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja
alkuopetuksessa.
Sivusto tukee hankkeessa yhdessä kasvattajien sekä opettajien kanssa tuotetun
materiaalin levittämistä valtakunnallisesti, hankkeen tarjoamien
verkostotapaamisten seurantaa, somekanavissa tapahtuvaa ideoiden jakoa sekä
avaa verkostoitumismahdollisuuksia.

Klikkaa sivuille

Leikkipankista löydät leikkejä ja vinkkejä
hauskaan yhdessäoloon
Leikkipankista löytyy helposti eriikäisille suunnattuja leikkejä, joita
voidaan valita ryhmäkoon, leikkityypin,
keston, tilan ja tavoitteiden mukaan.
Mukana on myös loistavia
liikuntaleikkejä!
Leikkipankki toimii hyvin puhelimessa,
joten leikkipankki on aina mukanasi.

Klikkaa leikkipankkiin

Lasten ja nuorten liikunnan tiimi
Tarja Nieminen
Nuorisopäällikkö
0400 894 559
tarja.nieminen@eslu.fi

Virpi Katajarinne
Asiantuntija, Liikkuva lapsi
varhaiskasvatuksessa -hanke
040 717 0792
virpi.katajarinne@eslu.fi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
Hämeentie 103 E
00550 Helsinki
www.eslu.fi
ESLUn koulutustarjonnan löydät täältä.
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