MUSKARIT PÄIVÄKODISSA
Päiväkotimuskari on mukava tapa tuoda lisää musiikillisia virikkeitä päiväkodin viikottaiseen
ohjelmaan. Keski-Helsingin musiikkiopistossa musiikkiyhteistyö päiväkotien kanssa alkoi 90-luvun
puolivälissä.

MUSISOINNIN ILOA
Musiikkileikkiryhmissä on tärkeintä herättää rakkaus musiikkiin ja avata kanavat musiikillisille
tunneilmaisuille. Tunneilla ei korostu opettaminen, vaan lapselle luodaan tilaisuuksia elämysten ja
oivallusten syntymiselle. Opetus etenee ikäkausittain lasten valmiuksien mukaan noin kymmenen
lapsen ryhmissä. Ryhmissä työskennellään kuunnellen, liikkuen, laulaen, soittaen, loruin, värein ja
mielikuvin.
Käytössä ovat rytmisoittimisto ja melodialyömäsoittimet, ja isompien, yli 5-vuotiaiden kanssa
muskarituntien ohjelmaan voidaan ottaa lisäksi mukaan viisikielisen kanteleen soittaminen.
Opetusta integroidaan myös taidekasvatuksen muihin alueisiin. Lisätietoja muskareista löytyy
kotisivuiltamme
www.khmusiikki.fi.

PÄIVÄKOTIMUSKARI – MITÄ SE ON?
Usein lapset käyvät muskarissa tai muissa harrastuksissa päiväkodin tai koulun jälkeen.
Päiväkotimuskarissa musiikkiopiston opettaja tulee pitämään tunnit päiväkotiin aamu- tai
iltapäivällä tai päiväkotiryhmät tulevat opiston muskaritiloihin. Lapset ovat tällöin huomattavasti
virkeämpiä kuin iltaaikaan; oppiminen on helpompaa, eikä lapsia tarvitse lähteä kuljettamaan
opistoon työpäivän jälkeen.
Päiväkotimuskareissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen
opetussuunnitelmaa päiväkodin toiveet huomioiden.

OPETTAJAT
Päiväkotiryhmiä ohjaa Keski-Helsingin musiikkiopiston musiikin varhaiskasvatuksen opettaja Laura
Juvonen. Opettajaan saa hyvin yhteyden myös sähköpostitse : laura.juvonen@gmail.com.

TAPAHTUMIA JA KONSERTTEJA
Musiikkileikkikoulun lapset ovat Keski-Helsingin musiikkiopiston oppilaina tervetulleita kaikkiin
opiston tilaisuuksiin. Esimerkiksi pienten solistien konsertissa muskarilaiset pääsevät kuulemaan
eri soittimia, ja vuoden varrella voidaan tavata erilaisissa juhlissa tai teematapahtumissa, vaikkapa
suomalaisten perinteiden parissa Kalevalan päivän aikaan. Iän karttuessa lapsen on mahdollista
hakeutua opiston soitinoppilaaksi tai ilmaisuaineisiin kiinnostuksen mukaan. Kaikista näistä saa
tietoa mm. kotisivuilta ja keväällä ilmestyvästä Trioli-lehdestä.

MITEN MUKAAN?
Jos päiväkodissa on riittävästi muskarista kiinnostuneita perheitä, opettaja sopii henkilökunnan
kanssa sopivasta päivästä ja ryhmäkokoonpanoista. Osallistuvilta lapsilta tarvitaan
ilmoittautumiskaavake, joka täytetään sähköisesti. Toimintaviikkoja on vuodessa 32 , näistä
yleensä syyslukukaudella 15 ja keväällä 17 . Lukukausimaksu on 145 e/45 min, pienryhmissä (4-7
lasta) tuntipituus on 30 min. Sisaralennus 10%.

ILOISET MUSISOINTITERVEISET KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTOSTA!
Keski-Helsingin musiikkiopisto
Helsinginkatu 3–5, 00500 Helsinki
www.khmusiikki.fi - muskari@khmusiikki.fi
Rehtori Petri Aarnio, p. 050 511 2266
Laskutusasiat: talouspäällikkö Lea Einiö, p. 7001 9520

