
Varhaiskasvattajille 
    nro 1/2023

Kirjastouutiset

Kirjaston yhteystiedot ja tapahtumat: keski.finna.fi
 

@jyvaskylankaupunginkirjasto         @jklkirjasto
 

Minivinkit

Pöyhönen&Livingston:
Fanni ja kiukkuiset

kaksoset - rakentavan
riitelyn harjoittele-

minen (Kumma 2021)
Suositun Fanni-

tunnetaitosarjan tässä
osassa harjoitellaan

tunteiden sanoittamista ja
säätelyä sekä anteeksi

pyytämistä.
 
 
 
 

Teemana rauha
Hei! Kirjastouutiset on Jyväskylän pääkirjaston

uutiskirje varhaiskasvattajille. Mukana on
ajankohtaisia asioita, lukuvinkkejä ja yhdessä

tehtävää. Toivottavasti saat työhösi kivoja
ideoita! Kerro palautetta ja toiveita

lomakkeella. 
 
 
 

Kevään satutuokiot pääkirjastolla
 

14.2., 28.2.*, 14.3., 28.3.*, 11.4. ja 25.4.
 

*Näillä kahdella kerralla sama tarina luetaan
englanniksi ja suomeksi vuorolukuna.

 
 

Tilaa kirjakassi päiväkotiryhmällesi 
TÄÄLTÄ 

Nyt noutopaikkana myös
Kuokkalan lähikirjasto!

 

Tervetuloa kirjastoautoon
 

Ajantasaiset aikataulut 

näet täältä.* Lämpimästi

tervetuloa!
 

 
 

*https://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/

kirjastot/kirjastoautot

Tulossa: Lasten leluvaalit 22.-28.3. 
Äänestä omaa suosikkiasi kirjastolla

Lisätiedotusta kirjaston somessa
 
 

Lisää kirjavinkkejä rauha-teemasta täältä.
 

Lisää vinkkejä vaikuttamisen&yhteistyön
 teemoista täältä

Beaty&Roberts: Mia
Molina, maailman

parantaja (Aula 2021)
Voiko pieni tyttö muuttaa

maailmaa? Kaikki on
mahdollista, kun tehdään

yhdessä.  Jokainen voi
vaikuttaa omaan

elinympäristöönsä.
Tarvitaan vain hiukkanen

rohkeutta. 
 
 

https://keski.finna.fi/
https://keski.finna.fi/Record/keski.3142513
https://forms.office.com/r/Sbe9Gsa1NS
https://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/opi-ja-osallistu/ryhman-kanssa-kirjastossa/varhaiskasvatus
https://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/kirjastot/kirjastoautot
https://keski.finna.fi/List/1282343
https://keski.finna.fi/List/1283840
https://keski.finna.fi/Record/keski.3150838


Kevään tapahtumia pääkirjastolla
 

7.-14.2. Sydänlasten viikko: Sydänlapset ja -aikuiset ry Keski-
Suomen alueosaston näyttely lastenosastolla

14.-24.2. Outi Markkasen Jonnin korvat -näyttely
Pe 10.2. klo 17.30 Sanaton Palikkateatteri-esitys Satuhuoneessa

Ma 20.2. klo 18 Kulttuuriluotsit lukevat satuja Kulttuurilavalla
Huomaa erityisesti: Lasten leluvaalit 22.-28.3. 

La 1.4. Sanataidekoulun Aprillipäivän sanataidepajoja (ennakkoilm.)
 

Lisätietoja Lasten Lysti -esitteestä, kirjaston somesta & keski.finna.fi > Tapahtumat

 

Lukuportaali
Lukemo on avannut
varhaiskasvatuksen
omat sivut. Tutustu!

 

Tiesitkö että kirjastosta voi
lainata soittimia?
Esim. rytmikassin.

Hae verkkokirjastossa
"soittimet" ja rajaa: Esine. 

 

dialogikasvatuksen kirjalista
https://dialogikasvatus.fi/ma

teriaalit/
https://rauhankasvatus.fi/m

atkalaukut/ 
https://rauhankasvatus.fi/kir

javinkit/

YK:n uskontojen ja
katsomusten

yhteisymmärrysviikko
helmikuun 1. viikolla:

Edistänkö rauhaa
 

Viikko kannustaa tavallisia
ihmisiä arjen vuoropuheluun,

jossa on mahdollista löytää
toisten kanssa yhteistä

arvopohjaa ja yleisinhimillistä
perustaa, mikä mahdollistaa

yhteistyön esim. rauhan,
oikeudenmukaisuuden ja tasa-

arvon edistämiseksi.
 

https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviik
ko/yhteisymmarrysviikko/

 
 

Kirjalistoja & työkaluja
 

 

Vuoden ekassa
satutuokiossa 14.2.
teemana on rauhaa

rakentamassa. 
Miten elää sovussa?

 

https://keski.finna.fi/Content/tapahtumat?event=ko-koo-mo%3A-palikkateatteri-10.02.2023
https://keski.finna.fi/Content/tapahtumat?event=aprillipaivan-sanataidepajat-01.04.2023
https://www.jyvaskyla.fi/lasten-lysti
https://lukemo.fi/ajankohtaista/lukemon-varhaiskasvatukseen-sivu/
https://keski.finna.fi/Record/keski.3125565
https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2022/02/katsomuskasvatus-kirjaston-kirjalista.pdf
https://dialogikasvatus.fi/materiaalit/
https://rauhankasvatus.fi/matkalaukut/
https://rauhankasvatus.fi/kirjavinkit/
https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/yhteisymmarrysviikko/

