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Sagomormor besöker morgonsamlingen
Luckan Raseborg erbjuder avgiftsfria kulturprogram i daghemmen. Vårens
sagokappsäck ersätts med ett kort inspirationsbesök i daghemmet via Zoommötesplattformen.
Bli inspirerad kring temat påsk och kycklingar! Sagomormors 10 minuter långa besök
passar bäst åldrarna 5–6 år men hör dig gärna för om besök också i yngre grupper.
Luckans kulturaktör Maria Sundell besöker daghemmen från vecka 12 enligt
överenskommelse. Vi har bokat följande datum för sagomormors besök i
morgonsamling to 25.3, fre 26.3, to 1.4, to 8.4 och fre 9.4 och det finns tider lediga
kl. 9:00-9:10 samt 9:20-9:30.
Ring och boka en passlig dag för ditt daghem direkt av Maria per telefon 044-243 1787.
VÄND ->

Sagopyssel i mormors stuga och sagovideo
Följ med sagomormor och alla hennes sagor och skojiga pyssel här på den egna
Instagram kanalen eller i gruppen LillaLuckan Raseborg på Facebook. Du kan också
såklart scrolla tillbaka till förra påskens pyssel och inspireras av dem.
Kom ihåg att du kan bläddra bland foton och videon i varje skilt sagopyssel-inlägg:
https://z-p42.www.instagram.com/sagopyssel/
Titta också på den inspirerande videon när mormors egna kycklingar kläcks:
https://z-p42.www.instagram.com/tv/B-6aSyPASAF/?utm_source=ig_web_copy_link
Har du inte möjlighet till Instagram på dagis finns några av sagomormors tidigare
berättelser tillgängliga för dig här på youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCPBM-SQJbJxlnNiBLXYdIGg
Här hittar du de olika material som Luckans barnkulturnätverk producerar:
https://barnkultur.luckan.fi/materialbank/

Aktuellt
LillaLuckan flyttar in i Fokushuset 2022
LillaLuckan är barnens eget kulturrum som Luckan Raseborg driver. Just nu håller
LillaLuckan stängt pga. pandemiläget men i framtiden kommer dagisgrupper och
barnfamiljer att kunna besöka LillaLuckan igen. Vi flyttar in i Fokushuset tillsammans
med Karis bibliotek, Musikskolan, TryckeriTeatern m.fl när huset blir inflyttningsklart.
Spännande!

Cirkus-paket 2021
Önskar din dagisgrupp få ett paket med enkla instruktioner och fem jongleringsbollar?
Lillaluckan förmedlar cirkus-paket till er med den interna postgången. Var i kontakt
med oss för att boka ett paket via Luckan Raseborgs kundservice på tel. 044-017 0176
eller via raseborg@luckan.fi.
NYHET! Kul och kultur – ny videoserie, första delen: Lär dig jonglera med Linda
Sundberg. Luckans barnkulturproducenter Linda Sundberg och Carolina Wendelin ger
tips och idéer på kul och kultur att göra i hemmet. Nya inlägg publiceras med tiden här:
barnkultur.luckan.fi/materialbank/kul
Hemmahobbyer
Vi tipsar också om sidan hemmahobbyer med nio olika konstformer barnvänliga kulturprogram på fritiden och streamade kulturupplevelser.
Sidan riktad till barn och unga hittas här: www.harrastakotona.fi
Animerade filmer
LillaLuckan tipsar också om Bokbio som är ett samarbete med Walhalla och Nordiskt
filmcentrum. Bekanta dig med innehållen här: http://www.bokbio.org/
Tag gärna kontakt om din dagisgrupp vill förmedla önskemål eller respons!
Hälsningar,
Pamela Andersson, Barnkulturkoordinator
tfn 044-7879740, pamela.andersson@luckan.fi
Luckan Raseborg, Torggatan 3, 10300 Karis, Raseborg

