Kontiolahti

Lasten ja nuorten
..
ryhmissa tilaa

Koko tarjonta
löytyy osoitteesta
www.opistopalvelut.ﬁ/
joensuu

Kuvataide
Taiteen perusopetus on tavoitteellista,
tasolta toiselle etenevää opetusta, jossa
noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.
10060121S Kuvataide 4–6-v. syksy TPO
Kirjasto- ja vapaa-aikatalo, luokka,
Puutarhatie 5
Anja Turunen
Ke 17.00–18.30 1.9.–8.12.2021
70,00 € Tunteja 28
Varhaisiän opinnoissa alle kouluikäiset
tutustuvat taiteen ilmiöihin leikinomaisen
ja mielikuvitusta rikastavan työskentelyn
kautta ja harjoittelevat monipuolisesti
kuvallista ilmaisua. Materiaalit ja välineet
kuuluvat hintaan.
10060221S Kuvataide 4–6-v. syksy TPO
Kylmäojan koulu, teknisen työn lk,
Pohjatuulentie 6
Anja Turunen
Ti 17.45–19.15 31.8.–7.12.2021
70,00 € Tunteja 28
Ks. edellinen kurssi.
10060321S Kuvataiteen perusopinnot
syksy TPO
Kirjasto- ja vapaa-aikatalo, luokka,
Puutarhatie 5
Anja Turunen
Ma 18.00–20.15 30.8.–13.12.2021
105,00 € Tunteja 42
Perusopintojen yhteisissä opinnoissa
oppilas tutustuu monipuolisesti kuvailmaisun perusteisiin. Työskentelyn kautta
kehitetään kuvallista ajattelua ja ilmaisutaitoja sekä kehitetään materiaalituntemusta. Opintovuosien karttuessa oppilas
siirtyy teemaopintoihin, joissa syvennetään
yhteisissä opinnoissa opittuja tietoja ja
taitoja taiteen tekemisen eri osa-alueilla.
Materiaalit ja välineet kuuluvat hintaan.
Kurssi on tarkoitettu yli 7-vuotiaille.

10060421S Kuvataiteen perusopinnot syksy TPO
Kirjasto- ja vapaa-aikatalo, luokka, Puutarhatie 5
Anja Turunen
Ke 14.30–16.45 1.9.–8.12.2021
105,00 € Tunteja 42
Ks. edellinen kurssi.
10060521S Kuvataiteen perusopinnot syksy TPO
Kulhon koulu, teknisen työn lk, Rekiraitti 9
Ella Törmikoski
Ti 14.30–16.45 31.8.–7.12.2021
105,00 € Tunteja 42
Ks. kurssi 10060321S

Teatteritaide
11060121S Lehmon lapsiteatteri 7–12-v. syksy TPO
Lehmon monitoimitalo, sali, Kylmäojantie 49
Laura Kaljunen
Ti 14.30–16.00 7.9.–7.12.2021
65,00 € Tunteja 26
Teatteritaiteen perusopintoryhmä. Ilmaisun iloa ja
riemukasta irrottelua pelien, leikkien, improvisaation,
ilmaisuharjoitteiden ja mininäytelmien parissa.
Ryhmän toiminnassa korostuvat ryhmälähtöisyys ja
yhdessä tekeminen. Ryhmän toiveiden mukaan valmistetaan näytelmä joko omien ideoiden tai valmiin
tekstin pohjalta.
11060221S Kulhon lapsiteatteri 7–12-v. syksy TPO
Kulhon koulu, liikuntasali, Rekiraitti 9
Laura Kaljunen
To 13.45–15.15 9.9.–9.12.2021
65,00 € Tunteja 26
Teatteritaiteen perusopintoryhmä. Ilmaisun iloa ja
riemukasta irrottelua pelien, leikkien, improvisaation,
ilmaisuharjoitteiden ja mininäytelmien parissa.
Ryhmän toiminnassa korostuvat ryhmälähtöisyys ja
yhdessä tekeminen. Ryhmän toiveiden mukaan valmistetaan näytelmä joko omien ideoiden tai valmiin
tekstin pohjalta.

Sanataide

Liikunta ja tanssi

12060121 Vauva- ja taaperosanis 0–2-v.
Lehmo
Lehmon monitoimitalo, luokka,
Kylmäojantie 49
Minna Tahvanainen
Ke 15.45–16.30 15.9.–8.12.2021
30,00 € Tunteja 12
Lapsen ja vanhemman yhteisessä
runoleikkihetkessä körötellään ja leikitään
perinteisten ja uusien lorujen tahtiin sekä
kurkistetaan kuva- ja runokirjoihin.

16061221 Vanhempi-lapsiliikunta 2–3-v.
Kirkonkylän koulu, liikuntasali, Koulukuja 2
Helena Tietäväinen
Ti 17.00–17.45 7.9.–30.11.2021
36,00 € Tunteja 12
Erityisesti lapsen liikuntatuokio, jossa
tuetaan motoristen perustaitojen, kielen
sekä kehontuntemuksen kehitystä. Tunnit
ovat lapsen ja vanhemman yhteyttä
vahvistavia hetkiä, jossa lapsi pääsee
kokemaan erilaisia tunnetiloja ja omia
rajojaan turvallisesti. Tunnit koostuvat
ohjatuista tuokioista sekä omaehtoisesta
liikkumisesta temppuradalla.

12060221S Satulinna - Lehmon
sana-taideryhmä 3–6-v. syksy TPO
Lehmon monitoimitalo, luokka, Kylmäojantie 49
Minna Tahvanainen
Ke 16.45–17.45 15.9.–8.12.2021
40,00 € Tunteja 16
Astu sisään satujen ihmeelliseen maailmaan. Ryhmässä leikitään runoleikkejä,
kurkataan
kuvakirjoihin,
kuunnellaan
satuja, piirretään ja kerrotaan omia tarinoita.

Musiikki
15066021 MusaMuksut
Kontioniemen koulu, Jääkärintie 2
Opettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Pe 16.00–16.45 10.9.–3.12.2021
30,00 € Tunteja 12
MusaMuksuissa tuodaan musiikki osaksi
lapsen
maailmaa
elämyksellisenä
kokemuksena laulaen, lorutellen, rytmitellen ja tanssien. Tavoitteena on herättää
innostus musiikkiin ja lisäksi teemoihin
sisällytetään musiikin peruselementtejä
sekä tutustutaan ikätasoisesti erilaisiin
ilmiöihin kielenkehitystä tukien. Kurssi on
tarkoitettu alle kouluikäisille. Lapsi osallistuu ryhmään yhdessä vanhemman kanssa.
Kurssille ilmoittautuminen lapsen nimellä.

16062821 Liikkari 4–6-v. A
Kirkonkylän koulu, liikuntasali, Koulukuja 2
Helena Tietäväinen
Ti 17.50–18.35 7.9.–30.11.2021
33,00 € Tunteja 12
Liikkarissa leikitään, temppuillaan ja
pelataan ikätasoon sopivilla tavoilla. Hauskan toiminnan tavoitteena on turvallisen
ryhmän
rakentaminen,
monipuolisten
liikunta- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä minäkuvan vahvistaminen.
16063021 Liikkari 4–6-v. B
Kulhon koulu, liikuntasali, Rekiraitti 9
Mervi Heikkinen
To 17.00–17.45 9.9.–2.12.2021
33,00 € Tunteja 12
16065421 Tenavatanssi 4–6-v.
Kontioniemen koulu, liikuntasali,
ääkärintie 2
Iira Rinne
Su 13.15–14.00 19.9.–5.12.2021
30,00 € Tunteja 11
Tenavatanssissa harjoitellaan liikkumista,
kehon hahmotusta ja tuntemusta leikin,
tanssin, rytmin ja musiikin keinoin. Liikunnallisella
tanssitunnilla
opetellaan
perusliikkumistaitoja, tanssitaan pieniä
tansseja ja pidetään yhdessä hauskaa.

Ilmoittautuminen on käynnissä!
www.opistopalvelut.ﬁ/joensuu
p. 013 337 5929
ma-to klo 9.30-15.00
Kuvataiteen perusopetukseen ilmoittautuminen
Anne Kankaanpää p. 050 408 7936
ma-to klo 9.00-15.30, pe 9-14

Ruoka
17562021 Herkullinen sushi lauantai –
lapsi ja vanhempi yhdessä
Kontiolahden koulu, kotitalouslk,
Keskuskatu 11
Helen Chan
La 11.00–14.15 27.11.2021
37,00 € Tunteja 4
Hassuja kalapaloja vai herkullisia uusia
makuja? Tällä lapsi-vanhempi kurssilla
opetellaan
valmistamaan
herkullisia
susheja, jotka on myös helppo valmistaa
kotona. Perehdymme sushiriisin saloihin ja
loihdimme niin makit kuin nigiritkin. Helen
Chanin Sushi-kurssi antaa hyvät eväät
sushiharrastuksen aloittamiselle. Kurssin
hintaan 37 € sisältyy molemmat osallistujat sekä materiaali ja raaka-ainekustannukset (12 €).

Syksyn
ihanat
harrastukset!

Muut lasten ja nuorten
kurssit
10018021 Taidetta, eläimiä ja seikkailuja
Toimipaikka avoin
Tytti Putkonen
Ke 16.00–18.30 8.9.–6.10.2021
36,00 € Tunteja 15
Eläinavusteinen taideseikkailu Selkien
kylällä, vanhan maalaistalon pihapiirissä.
Villit vuohet, lauhkeat lampaat, suloinen
poni ja marsulauma ovat mukana kosketeltavina innostajina lisäämässä yhteisöllisyyttä ja tekemisen iloa. Eläinten
herättämiä tunteita tutkitaan ja ilmaistaan
kuvataiteen keinoin. Kurssilla luodaan uusi
eläin omaksi lemmikiksi ja valmistetaan
sille oma pesä. Hoitamisen ja hoivaamisen
mallia saadaan myös oikeiden eläinten
kanssa, tavoitteena empatiakyvyn vahvistaminen.
Lisäksi
ohjelmassa
on
kasviväreillä maalaamista, savesta puun
hengen muotoilua ja lemmikin kuvausympäristön rakentamista.
10018121 Lasten taideviikonloppu 7-12v
Lehmon puukoulu, yläkerran luokka,
Kylmäojantie 6
Pia Sinkkonen
La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00
2.–3.10.2021
36,00 € Tunteja 12
Lasten
taideviikonloppuna
kokeillaan
erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Mukavaa ja rentoa ilmaisun iloa! Materiaalit
kuuluvat kurssihintaan. Omat eväät
mukaan.

Soveltavat ryhmät
22060021 Soveltava: Taidetta, eläimiä ja
seikkailuja
Toimipaikka avoin
Tytti Putkonen
To 17.00–19.30 9.9.–7.10.2021
Tunteja 15
Eläinavusteinen taideseikkailu Selkien
kylällä, vanhan maalaistalon pihapiirissä.
Villit vuohet, lauhkeat lampaat, suloinen
poni ja marsulauma ovat mukana kosketeltavina innostajina lisäämässä yhteisöllisyyttä ja tekemisen iloa. Eläinten
herättämiä tunteita tutkitaan ja ilmaistaan
kuvataiteen keinoin. Kurssilla luodaan uusi
eläin omaksi lemmikiksi ja valmistetaan
sille oma pesä. Hoitamisen ja hoivaamisen
mallia saadaan myös oikeiden eläinten
kanssa, tavoitteena empatiakyvyn vahvistaminen.
Lisäksi
ohjelmassa
on
kasviväreillä maalaamista, savesta puun
hengen muotoilua ja lemmikin kuvausympäristön rakentamista.

