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Nappula-kirje alakouluille
kevät 2023
Kevät on jo melko pitkällä ja onkin korkea aika muistutella
kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan kevään sisällöistä eri
ikäluokille. Tässä uudella uutiskirjepohjallamme kootusti tietoa eri
luokka-asteiden Nappula-sisällöistä.

Nappula-kirje löytyy myös nettisivuilta tulostettavana versiona.
Sivustolta löytyy myös palautelomake, jonka kautta voitte jättää
palautetta kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöistä ja
toteutuksesta!

www.salo.�/nappula

 
 

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/
http://www.salo.fi/nappula


 
Kakkosluokkalaisille luvassa teatterielämys
Huhti-toukokuun vaiheessa kakkosluokkalaiset pääsevät nauttimaan
teatteriesityksestä!

Suurin osa kakkosluokista tulee Ylhäistentielle kulttuuritila Näkkäriin
katsomaan Salon kansalaisopiston teatterikoulun nuorten ryhmän
esittämää Mummoni on pankkirosvo -näytelmää. Esitykset
Näkkärissä on 2., 3.  ja  4.5. aamupäivisin.

Osa kauempana sijaitsevista kouluista saa Näkkärivierailun sijasta
koululleen näytöksen Salon Teatterin Herra Hakkarainen harrastaa -
esityksestä. Niihin kouluihin mihin Hakkarainen on tulossa Nappulan
tiimoilta, on otettu yhteyttä viime viikolla.

Näkkäriin tulevien koulujen osalta esityspäivät, kuljetusjärjestelyt ja
aikataulut tarkentuvat vielä maaliskuun aikana.

Lue lisää

 
 

     

 

 
Kolmosluokkalaisten museovierailut
Kolmosluokkalaisten paikallismuseovierailut kannattaa sopia
keväälle, jos ette syksyllä jo käyneet lähimuseossa tai
paikallishistoriakohteessa tutustumassa.

Lista lähi- ja paikallismuseoista on päivitetty kevätkautta varten,
valitettavasti osa kohteista on avoinna vaan syksyllä. Linkki
lähimuseolistaan löytyy tästä alta.

Erityisesti kannustaisin Halikon museon lähellä sijaitsevia kouluja
olemaan yhteydessä mahdollisimman pian Salon historiallisen
museoon ja varaamaan vierailuja! Yhteystiedot löytyvät alta
lähimuseolistasta.

Lista lähimuseoista

 

 

https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/lasten-ja-nuortenkulttuuri/kulttuurikasvatussuunnitelma/2-luokan-nappula-sisallot/
https://salo.fi/wp-content/uploads/2023/03/3.luokkien-paikallishistoriakohteet-22-23-kouluille_kevat23.pdf
https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/lasten-ja-nuortenkulttuuri/kulttuurikasvatussuunnitelma/5-luokan-nappula-sisallot/


Kevään muuta tarjontaa

Syventävät sisällöt
Nappulan syventävän tason sisällöt ovat valinnaisia sisältöjä, joita
koulut voivat varata oman aikataulunsa ja resurssiensa mukaan.

Palvelun tuottajia voivat olla Salon kaupungin yksiköt tai
ulkopuoliset tahot. Syventävät sisällöt voivat olla maksullisia.

Viidensien luokkien Veturitallivierailut
Lukuvuonna 2022-23 viidensien luokkien taidemuseovierailut
jatkuvat myös keväällä ja Veturitallin henkilökunta rohkaiseekin
vierailulle erityisesti niitä vitosluokkia, jotka eivät vielä ole museolla
käyneet!

Erityisen hyvin vitosten kulttuurikasvatussisällöksi sopii Gertrude
Bellin ja Meeri Koutaniemen dokumentaarinen valokuvanäyttely
(esillä 6.5.-10.9.2023).

Myös Turun Taidegraa�koiden teokset ja salolaislähtöisen Ben
Renvallin veistokset (molemmat esillä 28.1.-23.4.2023) tarjoavat
kiinnostavan kurkistuksen kuvataiteen erilaisiin menetelmiin.

Vierailuvaraukset tuttuun tapaan suoraan taidemuseolta
veturitalli@salo.�

Lue lisää

 
 

     

 

 

 

 

Kirjastojen tarjontaa
Kevään aikana kirjastovierailut
ja kirjavinkkaukset ovat
varattavissa tuttuun tapaan
lähikirjastoistanne.

Jokaisen ikäluokan sisältöjen
yhteydessä on Nappulan sivuilla
tiedot, mitkä sisällöt kuuluvat
millekin ikäluokalle sekä lista
kirjastojen yhteystiedoista.

Yhteystiedot
 
 

     

 

 
Hyvää mieltä
kulttuurista
toukokuussa
Toukokuussa, viikolla 21,
vietetään kansainvälistä Mental
Health Art Week -teemaviikkoa.

Nappulan nettisivuille on koottu
mm. teemaan sopivaa
omatoimimateriaalia sekä
vinkkejä etäsisällöistä.

Lue lisää

 

 

 
 

     

 

mailto:veturitalli@salo.fi
https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/lasten-ja-nuortenkulttuuri/kulttuurikasvatussuunnitelma/5-luokan-nappula-sisallot/
https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/lasten-ja-nuortenkulttuuri/kulttuurikasvatussuunnitelma/yhteistyokirjastot/
https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/lasten-ja-nuortenkulttuuri/kulttuurikasvatussuunnitelma/yhteistyokirjastot/
https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/lasten-ja-nuortenkulttuuri/kulttuurikasvatussuunnitelma/mielen-hyvinvointia-tukevaa-taidekasvatusmateriaalia-seka-koulutusvinkkeja-paivakoteihin-ja-kouluihin/


Tällä hetkellä syventäviä sisältöjä tarjoavat Teijon luontokoulu sekä
Salon elektroniikkamuseo.

   

 

 

Teijon luontokoulu
Teijon luontokoulu tarjoaa
luontopäiviä erityisesti Salon
alakouluille ja mahdollisuus on
ottaa vastaan n. 10 ryhmää
lukukauden aikana.

Tämän lisäksi Teijon
luontokoululta voi pyytää
tarjousta työpajoista esim.
luokkaretkeen tai leirikouluun
Teijolla.

Lue lisää

 
 

 

 

Salon
elektroniikkamuseo
Elektroniikkamuseo sopii
vierailukohteeksi kaikenikäisille
koululaisille ja päiväkoti-ikäisille.

Tiedustele vierailua ryhmällesi
suoraan elektroniikkamuseolta.

Lue lisää

 
 

 
 

Lisätietoja:
 

Kulttuurituottaja
Sini Lundgrén
sini.lundgren@salo.�
p. 02 7784 983

 
 

Salo.�/nappula

Jakelu: Alakoulujen rehtorit, kulttuuriyhdyshenkilöt

Tietosuojaseloste

Salon kaupunki, PL 77 (Tehdaskatu 2), 24101 SALO

Y-tunnus 0139533-1

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.

   
 

 
 
 

 

https://www.instagram.com/kulttuuriassat/?hl=fi
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