
LiikU varhaiskasvatuksessa -uutiskirje Katso viesti selaimessa

 

Lue lisää

 

Ulvilan varhaiskasvatus
valittiin Satakunnan vuoden
työyhteisöliikuttajaksi

LiikU palkitsi Satakunnan Urheilugaalassa vuoden
työyhteisöliikuttajana Ulvilan kaupungin
varhaiskasvatuksen. Lasten kanssa työskennellessä
liikettä on helppo saada työpäivään. Tavoitteenamme on ollut saada henkilökunta liikkumaan
ensisijaisesti juuri lasten kanssa. Toisaalta, kun fyysinen kunto on hyvä, jaksavat aikuiset liikkua
lasten kanssa paremmin. Esimerkiksi kyykistyä helpommin tai pinkaista lapsen perään
nopeammin”, varhaiskasvatuspäällikkö Arja Kevätsalo toteaa.

 

 

 

 

Kuntakoordinoinnin
ideaopas on ilmestynyt!
Ideaoppaasta saa monipuolisia vinkkejä Liikkuva
varhaiskasvatus -ohjelman kuntatasoiseen
toteutukseen. Oppaaseen on koottu muun muassa
yleisimpiä kuntakoordinaattorin työtehtäviä,
koordinoinnin onnistumisia ja haasteita sekä kuntien
esimerkkejä varhaiskasvatuksen liikunnan
koordinoinnista. Koordinaatiomallit ovat käytännössä
toimivia ja koottu erilaisista sekä erikokoisista kunnista.

Materiaalin painetun version voi tilata
verkkolomakkeella tai ladata sähköisen version

 

Nykytilan arvioinnin
lomake on uudistunut
Nykytilan arviointi on tarkoitettu Liikkuva
varhaiskasvatus -toiminnan suunnitteluun,
kehittämiseen ja arviointiin. Arviointityökalu auttaa

 

Anna Blomroos, lasten liikunnan
asiantuntijaksi Liikkuva varhaiskasvatus -
hankkeeseen
Olen toiminut LiikUssa reilu kymmenen vuotta lasten ja nuorten tiimissä. Koulutukseltani olen
liikunnanohjaaja (AMK). Huhtikuun alusta alkaen vastaan Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen
edistämistyöstä LiikUn alueella. Hanketta toteuttaa yhteistyössä 15 liikunnan aluejärjestöä ja
sen tavoitteena on edistää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista.
Autan yhdessä asiantuntevan kouluttajatiimimme kanssa varhaiskasvatusyksiköitä kehittämään
varhaiskasvatuspäivän liikuntamyönteistä toimintakulttuuria Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa
hyödyntäen. Ota rohkeasti yhteyttä, tietoni löytyvät uutiskirjeen lopusta.

 

https://liiku.creamailer.fi/email/5e58ebed9e25b
https://www.liiku.fi/aikuisille/henkilostoliikunta/vuoden-tyoyhteisoliikuttajat/tyoyhteisoliikuttajat-2019/
https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/materiaalitilaus?fbclid=IwAR2pCOw4jznPI6-G54HtejQi4RYegxDLLX-PjFQLDr-VqsAgG4Yn5ZuJXhQ
https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/materiaalit?fbclid=IwAR1CjlSkbfsXChVpXsEtZB8nzSFI6zRoaEsar8lOeMMRu6U-jfw0YtdsDgM
https://www.liiku.fi/
https://www.youtube.com/user/liikufi
https://twitter.com/liikury
https://www.facebook.com/liikury/
https://liiku.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5e58ebed9e25b


 

Nykytilan arviointi

 

varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat
kehittämiskohteet. Lomaketta on päivitetty saadun
palautteen pohjalta.

 

 

 

Osallistu kyselyyn

 

Osallistu kyselyyn
varhaiskasvatuksen
henkilöstölle
Osana valtakunnallista Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa
toteutetaan keväällä 2020 kysely varhaiskasvatuksen
henkilöstölle. Tarkoituksena on selvittää
varhaiskasvatushenkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia oman
yksikkönsä toimintakulttuurista liikunnan ja liikkumisen
näkökulmasta. Kyselyn tuloksia käytetään paikallisessa ja
valtakunnallisessa kehittämistyössä. Kysely on tarkoitettu
kaikille varhaiskasvatuksen toimialalla työskenteleville
henkilöille. Kyselyyn voi vastata 30.4.2020 asti.
 

 

 

Lue lisää

 

Lähde mukaan
vapaaehtoiseksi
LiikUn toiminnassa on vuosittain mukana lähes 500
vapaaehtoisia. Osaavien vapaaehtoistoimijoiden avulla
varmistamme hienoja elämyksiä tapahtumiin
osallistuville. Kaikenlainen osaaminen luetaan eduksi, et
tarvitse välttämättä liikunta-alan koulutusta.
Vapaaehtoistoimijat ovat LiikUlle korvaamaton
voimavara!

 

 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

 

Liikuntaleikkikoulu
ohjaajakoulutus 12. ja
13.9.2020 Pori
Aika: la 12.9. klo 9.00-17.00 ja su 13.9.2020 klo 9.00-17.00 Pori
Ilmoittaudu viimeistään 28.8.2020 
Hinta: 235 €, sis. koulutuksen, 2xruoka, kahvit/teen, koulutuksen materiaalit
Kouluttajat: Susanne Kokko ja Minna Okkonen, Liikkari kouluttajat, LiikUn kouluttajat

 

 

 

Tulevat tilaisuudet kalenteriin!
Syksyllä 2020 tulossa kaksi seminaaria:
Varhaiskasvattajien liikuntaseminaari 8.10.2020, Pori
Liikkuen läpi elämän -seminaari 29. - 30.10.2020, Turku

Lisätietoja myöhemmin keväällä!

 

https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/ajankohtaista/nykytilan-arviointi-varhaiskasvatukseen-tyokalu-auttaa-toiminnan-suunnittelussa-ja
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1148415564&_k=rdfEgFwPnETsKAmpmj_LkiN1dKA7iqZkmSvROe1u4d1rkPjzLcVRMxpkX11o3Pjy
https://www.liiku.fi/lapsille/vapaaehtoiseksi/?
https://ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=80822DA88EBDA0D8C225852A002DA337


 

 

Yhteyshenkilö

Anna Blomroos
lasten liikunnan asiantuntija, tapahtumatuottaja
etunimi.sukunimi(a)liiku.fi
040- 9000 842

 

 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Turun ja Porin toimistojen yhteystiedot
 

 
Kerro kaverille
Jaa Facebookissa  

     

Osoitelähde: LiikUn jäsenrekisteri
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

http://www.liiku.fi/yhteystiedot/
https://liiku.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5e58ebed9e25b
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://liiku.creamailer.fi/email/5e58ebed9e25b
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=487A92FD734EEE28C2257D3B003BB866
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