Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma 1 (3)
säilytetään esiopetusyksikössä
esitetään tarvittaessa vanhemmille
laadittava syyskuun loppuun mennessä

Lukuvuosi

Yksikön tiedot

2020-2021
Yksikön nimi

Huuhkajavaaran päiväkoti
Päiväkodin johtaja ja hänen yhteystietonsa

Anita Räsänen puh. 044 7100565
Esiopetusryhmät ja opettajat sekä opettajien yhteystiedot

Västäräkit
Marjaana Vendelin ja Salla-Kaarina Wipf Valtanen puh. 044 7147662

Lukuvuoden
painopisteet ja
kehittäminen
yksikössä

Kajaanin kaupungin yhteiset painopisteet

- Osallisuus, tunne- ja vuorovaikutustaidot, pedagoginen dokumentointi, positiivinen
pedagogiikka
Toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen

- Monipuolisten oppimisympäristöjen käyttäminen: päiväkodin tilat, lähimaasto,
Vimpelin lammen ympäristö, kirjasto,kaupungin rakennettu ympäristö.
- Lähiympäristössä retkeillään viikoittain
- Esiopetuksen sisältöalueet toteutetaan retkillä sekä sisätyöskentelynä.
- Lapset otetaan mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen, mm. viikkohenkilö
käytäntö, lasten ideoita otetaan huomioon ja toteutetaan.
- Lukukauden vallitsevana teemana: agenttien ja vakoojien sekä salapoliisien
maailma, johon esiopetuksen sisältöalueet sisällytetään.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, osallistaminen, käytännöt ja arviointi

- vanhempainilta, jossa esitellään esiopetuksen toimintaa syksyllä
-Wilman käyttäminen yhteistiedottamiseen
- keskustelut huoltajien kanssa oppimissuunnitelman ja varhaiskasvatuksesta
esikouluun - lomakkeiden pohjalta syksyllä ja esiopetuksesta ekalle luokalle
keväällä.
- tarvittaessa lapsikohtainen palaveri oppilashuoltoasioissa
- koko päiväkodin yhteinen perheliikuntatapahtuma keväällä
- joulujuhla ja kevätjuhla
- arviointi- ja palautekeskustelu huoltajien kanssa.
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Oppimiskokonaisuudet

Yksikkökohtaiset tarkennukset oppimiskokonaisuuksiin
Oppimiskokonaisuudet toteutetaan pienryhmissä
1. Ilmaisun monimuotoisuus
-vuodenaikojen ja juhlien huomioiminen mahdollisimman monipuolisesti
-kädentaitoja ja taiteen muotoja monipuolisesti.
-laulujen, laululeikkien opettelu, soittamista ja eri musiikkityyleihin tutustumista, draamaa.
2.Kielen rikas maailma
- kielentietoisuuteen huomiota:puhutun, luetun ja kirjoitetun kielen yhteyden ymmärtäminen
-lastenkirjallisuus laajasti mukana:erilaista lukemista tarjolla
-kirjastoauton palveluiden hyödyntäminen
-englannin kielikylpy
-saduttamiset, lorut, runous
-yhteistyö alueen esioppilaiden kanssa yhteisen jatkotarinan muodossa
3. Minä ja meidän yhteisömme
-harjoitellaan sosiaalisia tunnetaitoja - Askeleittain ohjelma ja muu vastaava materiaali, esim. Piki
- tutustutaan rakennettuun kaupunkiympäristöön ja esiopetuksen lähiseutuun
- juhlapyhien huomioiminen
-paikallishistoriaan tutustuminen
4. Tutkin ja toimin
-matemaattisten taitojen harjoittelu toiminnallisesti: lukumäärä-numero, lukujono,mittaaminen, muodot,kappaleet,sijainti,suhdekäsitteet
-sään ja vuodenaikojen seuraaminen
-lähimetsä ja Vimpelinlammen ympäristö tutuksi
-jätteiden lajittelu ja kierrätys
5. Kasvan ja kehityn
-liikunnan tärkeys terveyteen ja hyvinvointiin
-päivittäiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona kiinnitetään huomiota; metsä mahdollistaa monipuolisen liikkumisharjoittelun
- ravinto, lepo, puhtaus, liikunta, hyvät tavat, turvataidot, elokuvien ja pelien ikärajat
- liikennekasvatus: liikenne säännöt
-omista tavaroista ja vaatteista huolehtiminen
TVT-TAIDOT:
Taitoja harjoitellaan monipuolisesti ja laitteet ovat jokapäiväisessä käytössä ja lasten saatavilla

S2-opetuksen käytänteet

S2 huomioidaan päivän kaikissa tilanteissa, tarpeen ilmetessä myös erillistä S2
opetusta. Käytetään kielireppu materiaalia.

Muut
yksikkökohtaiset
sopimukset,
tavoitteet,
käytänteet ja
aikataulut

-esiopetuksessa noudatetaan päiväkodin kanssa yhteisesti sovittuja käytänteitä
esim. juhlat, ulkoilusäännöt
-Veo ja koulupsykologi sekä kuraattori tarvittaessa
-laaja-alainen erityisopettaja keväällä
-vierailut lähikoululla
-yhteistyö kasvun ja oppimisen asiantuntijan Eija Heikkisen kanssa
-alueelliset esi-ja alkuopettajien tapaamiset
-Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (Veo,tiimi,päiväkodin johtaja,koulupsykologi)

Liitteet
✔

✔

Allekirjoitus

2020
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9
Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma, laatimispvm ___
. ___
. ______
2020
9
28
Yksikkökohtainen tasa-arvosuunnitelma, laatimipvm ___
. ___
. ______

Lukuvuosisuunnitelma on laadittu esiopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuen yhteistyössä henkilöstön, lasten ja
huoltajien kanssa.
Päiväys

Päiväkodin johtajan allekirjoitus

28.9.2020
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Lukuvuosisuunnitelman
arviointi

Toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen: päiväkodin tilojen
monipuolinen hyödyntäminen ollut koko aikaista. Keväällä Tiaisten ryhmän
perustaminen vaikutti positiivisesti ja kehittävästi tilaratkaisuihin. Salainen maa on
kulkenut taustalla koko toimintakauden, mutta teemat ovat nousseet enemmän
lasten kiinnostuksen kohteista ja niiden toteutustavat ovat olleet monipuoliset.
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, osallistaminen, käytännöt ja arviointi: kaikki
suunnitelmassa mainitut asiat ovat toteutuneet.
Yksikkökohtaiset tarkennukset oppimiskokonaisuuksiin:
1. Ilmaisun monimuotoisuus: Muutoin toteutuneet, mutta äitienpäiväksi ei leivottu
ja erilaisiin musiikkityyleihin tutustuminen on ollut vähäistä.
2. Ilmaisun monimuotoisuus: toteuneet hyvin ja lisäksi Lukulumo pilottijakso 2kk
sai lapset innostumaan uudella tavalla tarinoiden kuuntelusta. Kirjasto vierailuja
Lohtajan kirjastoon ollut kevään aikana runsaasti.
3. Minä ja meidän yhteisömme: toteutuneet hyvin ja erityisesti tällä kaudella
panostettu sosiaalisiin - ja tunnetaitoihin ja niiden kehittämiseen.
4. Tutkin ja toimin: kaikki mainitut asiat toteutuneet
5. Kasvan ja kehityn: toteutuneet. Liikennesääntöjä käyty läpi ja opeteltu retkien
aikana, TVT laitteet jatkuvasti saatavilla, ikärajoista keskusteltu ahkerasti lasten
ja huoltajien kanssa ja keskustelut ovat tuottaneet tulosta ikärajojen
noudattamisen suhteen. Hikiliikkumista ollut päivittäin, koska sali ollut käytössä
koko päivän, paitsi varatut salivuoroajat. Vapaan toiminnan aikana moni valinnut
tekemisekseen pelaamisen tai muun liikkumisen salissa.
S2-opetuksen käytänteet: suunnitelma toteutunut, lauluja kuvitettu ja kuvien
käyttöä lisätty.
Muut yksikkökohtaiset sopimukset, tavoitteet, käytänteet ja aikataulut: asiat
toteutuneet. Kouluvierailuja ollut useita lähikoululle. On vierailtu sekä oppi- että
välitunnilla.
Yksikkökohtainen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma: toteutunut
pääsääntöisesti. Tasa-arvosuunnitelmasta on kerrottu huoltajille
vanhempain-illassa. Tiimissä ollut runsasta keskustelua tasa-arvoasioista ja
toimintaa on kehitetty keskustelun pohjalta.
Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma: toteutui suunnitellulla tavalla.
Maaliskuulle saakka toimittiin 3:ssa pienryhmässä ja siitä eteenpäin joko
kahdessa pienryhmässä tai kokonaisena eskariryhmänä ajatellen tulevaa
kouluvuotta.
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