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Perustehtävä ja arvot
Kajaani luo asukkaille, yrityksille ja yhteisöille
hyvinvointia, turvallisuutta, sujuvaa arkea sekä
menestymisen edellytyksiä.
Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus,
suvaitsevaisuus, turvallisuus, luottamus
tulevaisuuteen.

Arvot toimintatapoina
Edistämme hyvinvointia tekemällä päätöksiä
oikeudenmukaisesti.
Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.
Kunnioitamme ja edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Arvostamme yksilöllisyyttä ja koemme erilaisuuden voimavarana.
Suhtaudumme toisiimme ennakkoluulottomasti ja arvostaen.
Panostamme turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön.
Haluamme tehdä jokaisesta päivästä turvallisen.
Tahdomme mahdollistaa sujuvan arjen.
Edistämme kaupungin elinvoimaa myös tulevaisuudessa.
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KAJAANIN KAUPUNGIN TAVOITTEET- 4 kasvuteemaa

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa
-

Palveluiden riittävä määrä ja palveluiden läheisyys- helpottaa perheiden arkea
Tuotamme laadukkaita palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin
Teknologian hyödyntäminen huoltajien osallisuuden lisäämisessä
Teknologian hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa - laaditaan varhaiskasvatuksen TVT strategia
Tuki lapselle ja perheelle järjestetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
Kulttuuritoiminnan edistäminen varhaiskasvatuksen toiminnassa (taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia)

- Osallistuminen valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen- toimintaan
Näin toimimme:
-

Toimimme yhteistyössä lähiympäristön julkisten laitosten kanssa esim. Arvola koti, kaupungin pääkirjasto, seurakunta ja kulttuurilaitokset

-

Vastataan asiakaskyselyihin

-

Toteutamme pedagogista havannointia ja dokumentointia - tämä on talomme painopistealue 20202021

-

Kysytään vanhemmilta toiveita juhlien järjestämisessä sekä vanhempainilloista.

Resurssiviisautta luontokaupungissa
-

Luonto on yksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristö
Tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti
kestävää elämäntapaa
Toimitaan paljon luonnossa ja lähiympäristössä: luodaan juuret Kajaaniin kotikaupunkina.
Harjoitellaan kierrättämistä ja lajittelua yhdessä lasten kanssa
Hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys ja vastuullisuus, kestävyys ja kierrättäminen
Juhlissa suositaan aineettomia lahjoja ja ohjelmaa

Näin toimimme:
-

Retket monipuoliseen lähiympäristöön; luonto ja kaupunki ympäristö

-

Huomioimme kulttuuripäivät (liputuspäivät)

-

Lähiympäristön siivouspäivät

-

Yhteistyö Eko-Kympin Kurre-oravan kanssa esim. kierrätysteema
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Tulevaisuus nuorissa
Lasten osallisuus on pysyvä varhaiskasvatuksen painopistealue. Osallisuuden kautta jokainen lapsi tulee huomioiduksi omana itsenään ja omien vahvuuksiensa kautta.
- Sitoudutaan ohjaamaan opiskelijoita: tet-harjoittelijat, lähihoitajat, sosionomi ja vaka- opettajat
- Tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa.
- Sitoudutaan hyvään perehdyttämiseen uusille työntekijöille. Järjestetään perehdytystilaisuus syksyisin.
- Annetaan mahdollisuus työssä onnistumiseen.
- Huolehditaan työhyvinvoinnista.
Näin toimimme:
-

-

Osallisuus kulkee kaikissa osioissa punaisena lankana havainnoinnin ja dokumentoinnin kautta – talolon oma painopistealue 2020-2021!

-

Päivitämme opiskelijoiden ohjaajakoulutusta – henkilökunta kouluttautuu.

-

Otetamme vastaan opiskelijoita ammattikorkeakoulusta, ammattiopistosta myös ulkopaikkakuntalaisia

-

TET-nuoret, kesäsetelit, työkokeilu

-

Opiskelijoiden perehdytyksestä on sovittu

-

Otamme nuoria vastaan mielellään  positiivinen ajattelu työelämässä

Osaajista elinvoimaa
-

Pätevän työvoiman saannista huolehtiminen: osallistutaan rekrytointitilaisuuksiin yliopistoissa ja
muissa oppilaitoksissa.
- Luodaan positiivista kuvaa Kajaanin varhaiskasvatuksesta monipuolisella markkinoinnilla ja viestinnällä.
- Laaditaan henkilöstölle täydennyskoulutus suunnitelma (vuosikello). Henkilöstölle järjestetään ajankohtaisia ja laadukkaita koulutuksia.
- Osaamisen tunnistaminen, arvostaminen ja hyödyntäminen.
- TVT- osaamisen lisääminen koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
Näin toimimme:
-

Tarjotaan laajennettua varhaiskasvatusta klo 4.45 -19.30 ja tuemme perheiden arjessa selviytymistä

-

Yhteistyökumppanit ovat luomassa hyvää varhaiskasvatusta

-

TVT-vastaavat apuna arjessa: , Heli Juntunen, Piia Pöllänen ja Sanna Ylikotila

-

Maahanmuuttaja kordinaattorin kanssa tehtävä yhteistyö. Maahanmuuttajatyön yhdyshenkilöTeija
Määttänen ja varalla Heli Juntunen

-

Tueksi maahanmuuttajien kotouttamisessa käytämme varhaiskasvatuksen materiaalia

-

Rekryprosessissa aina mukana päiväkodinjohtaja.
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MONITAHOARVIOSTA NOUSSEET VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET

7

Yksikkömme vahvuudet
-

Pidämme lapsia sylissä ja annamme heille turvaa ja lohtua

-

Meillä käytetään hyvin tunne- ja vuorovaikutustaitoja lasten kanssa tehtävässä työssä– hyviä tapoja ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan lasten kanssa

-

Henkilökunta on helposti lähestyttävää

-

Ruokailussa lapset ovat hyvin osallisena – yksilöllisyys huomioidaan ja ohjataan lapsia terveellisiin ruokailutottumuksiin.

Näin toimimme + tarkennus tiimiin:
SILMU: Ryhmämme tunneilmasto on lämminhenkinen, positiivinen ja välittävä. Haluamme tehdä lapsille turvallisen ja kodinomaisen kerhopäivän. Puhumme lapsille kauniiseen sävyyn ja käytämme monipuolista kieltä.
Silmun aikuiset leikkivät lattialla ja syli on avoinna aina. Hellittelemme lapsia myös sanallisesti joka kerhokerta.
Meillä on halu palvella perheitä ja heidän tarpeitaan, otamme heidät osalliseksi kerhon toimintaan (kerhossa
saa olla lapsen kanssa yhdessä, kerhoon voi tulla kertomaan esim omista harrastuksista). Lasten asioiden
ohella keskustelemme myös vanhempien kanssa heidän kuulumisista, jaksamisesta ja arjesta yleensä. Lapset
huolehtivat itse omista eväistään omatoimisesti, herättelemme keskustelua ruuasta ja sen terveellisyydestä.

VUORORYHMÄ KUUSET: Sylittely ja myönteinen kosketus on luonnollinen osa vuorovaikutusta. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa käytetään monipuolisia materiaaleja ja keinoja (mm. draamaa, pöytäteatteria,
kuvitettuja sosiaalisia tarinoita, yhdessä laadittuja ryhmän sääntöjä, musiikki). Henkilökunta sitoutuu ottamaan aktiivisesti kontaktia perheisiin ja huomio erityisesti tuonti- ja hakutilanteisiin. Vasukeskustelut ovat
säännöllisesti. Ruokailussa aikuinen annostelee ruuan (korona) mutta kysyy lapsen mielipidettä ja hyödyntää
havaintojaan ikätason mukaan. Ruokailun tukena on aikuisen oma malliruokailu, kuvat, Time Timer ym. aina
lapsen tarpeen mukaan.

PIHLAJAT & VAAHTERAT: Kohtaamme jokaisen lapsen ja hänen vanhempansa tulo- ja hakutilanteissa. Vaihdamme aamun/päivän kuulumisia ja luomme tätä kautta keskusteluyhteyttä. Olemme lasten kanssa läsnä,
sensitiivisessä vuorovaikutuksessa ja leikimme ja teemme asioita heidän kanssaan. Syliimme saa tulla.
Tunne- ja kaveritaitojen harjoittelu on päivittäistä, ja teemme sitä erilaisin materiaalein, leikissä sekä keskustelleen lasten kanssa.
Ruokailussa tällä hetkellä aikuinen annostelee ruoan, mutta kuuntelemme lapsen toiveita ruokamäärien suhteen. Kannustamme terveelliseen ruokailuun lautasmallin mukaisesti. Meille on tärkeää, että ruokailu on mukava hetki ja lapsi saa syödä rauhassa.
KATAJAT: Ohjaamme lapsia sensitiivisesti läsnäollen, aidosti kuunnellen ja läsnäollen. Lapsilla on oikeus saada
syliä, läheisyyttä ja hellyyttä kaikissa arjen tilanteissa. Tämä on ryhmässämme itseisarvo ja lapset myös tietävät sen. Vuorovaikutuksen tukena käytämme runsaasti kuvia ja kuvastruktuureja.
Koronan vuoksi vuorovaikutus vanhempien kanssa on tällä hetkellä haastavaa arjen keskellä. Aamuisin vanhemmat soittavat ryhmään lapsen tulosta ja samalla vaihdetaan tarvittaessa kuulumisia aamun kulusta. Iltapäivisin ulkoilujen yhteydessä tiedonsiirto ja keskusteleminen vanhempien kanssa on mutkatonta ja jokapäi-
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väistä. Tiedonsiirron tukena käytämme mm. WhatsUpia, tekstiviestejä, Wilmaa ja kirjallisia tiedotteita.
Koronan vuoksi ruokailutilanteet ovat tällä hetkellä paljolti aikuisjohtoisia, mutta ruokailujen aikana kaikki
aikuiset syövät yhdessä lasten kanssa, osallistuvat pöytäkeskusteluihin ja annostelevat tarvittaessa lisää ruokaa ja juomaa. Katajien ryhmässä maistellaan, haistellaan ja katsellaan ennakkoluulottomasti kaikki uusia ruokia ja ruokalajeja vaikka murunen kerrallaan.
SAARNIT: - Tutustutaan erilaisiin makuihin ja ruokayhdistelmiin.
- Turvataidoista jaettu kotiin tiedote vanhempain illassa, ja siitä on keskusteltu myös oppimissuunnitelmaa laadittaessa.
- Annamme lapsille yksilöllistä huomiota päivittäin.
- Reissuvihko käytössä tiedotuksen apuvälineenä.
KASTANJAT: - Toimimme arjessa hyvässä yhteistyössä huoltajien kanssa. Jokainen lapsi ja hänen huoltajansa
huomioidaan päivittäisessä kanssakäymisessä. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittelemme tarinoiden,
perinteisten satujen, laulujen ja pöytäteatterin keinoin. Käytämme Askeleittain tunnetaitotmateriaalia ja
oheismateriaalina Häijyherneitä ja lempeyslientä kirjan leikillisiä ja toiminnallisia tehtäviä sekä havaitsemme
ja tuemme lasten vahvuuksia Vahvuuris-tehtävillä.
-Tutustumme erilaisiin ruokayhdistelmiin ja makuihin. Lapset valitsevat annoskokonsa. Ruokailuissa lasten
tarpeiden mukaan Time Timer käytössä tuokailujen sujuvoittamiseksi. tutustumme kotimaisiin marjoihin,
juureksiin ja kasviksiin makuina, mutta myös kuvallisen ilmaisun kautta. Pilkomme juureksia tarjoiltavaksi
ryhmämme sadonkorjuujuhlassa. Leivomme lasten kanssa kalenterivuoden juhliin liittyen. Harjoittelemme
hyviä pöytätapoja ja kaikessa toiminnassa kohteliasta kanssakäymistä.
KUUSAMAT & JALAVAT


Konkreettisesti lähestytään vanhempia tuonti- ja hakutilanteissa



Ohjataan hyviin ruokatapoihin konkreettisesti (syödään suu tyhjäksi pöydässä istuen, kiitetään ruoasta jne)

KVK
- Ymmärrämme sylin ja turvan antamisen tärkeyden ja haluamme, etta pienille on aina saatavilla syliä. Lapsille
sanallistetaan toimintaa.
- Henkilökunta ottaa vastaan lapsen henkilökohtaisesti. Hakutilanteissa kerrotaan päivän kuulumisia ja lapsi
luovutetaan hakijalle henkilökohtaisesti. Huoltajia tiedotetaan asioista. Otamme vastaan palautetta ja keskustelemme asioista tiimissä.
- Aikuinen annostelee ruoan. Lapsilta kysytään mielipidettä, mitä hän ottaa. Käytämme kuvia tarvittaessa.
Lapsia kannustetaan maistamaan kaikkea. Esimerkiksi salaatteja laitetaan lapselle eri kuppiin maistelun helpottamiseksi.

TAMMENTERHOT
-

Lapsilla on aina halutessaan mahdollisuus tulla syliin ja annamme myönteistä kosketusta, kuten halaamme ja silitämme olkapäästä tms. jokaisen lapsen tarpeen mukaan. Toiset nauttivat enemmän sylissä olosta kuin toiset. Lohdutamme kiukun, ikävän tai surun hetkellä ottamalla syliin tai laskeutumalla lapsen tasolle ja keskustelemalla lapselle.
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-

leikkitilanteissa, ohjatuilla hetkillä ja siirtymissäkin harjoittelemme tunne- ja vuorovaikutustaitoja sanoittamalla lapselle oikeaa toimintamallia.

-

Henkilökunta ottaa lapset perheineen tervehtien ystävällisesti vastaan. Tuonti- ja hakutilanteissa keskustellaan lapsen ja perheen kuulumisia.

-

Koronasääntöjen takia aikuinen annostelee tällä hetkellä ruoan. Ruoka laitetaan erilleen lautaselle,
jotta lapsi voi päättää mitä syö enemmän. Aluksi annetaan pieni annos, jotta lapsi voi sitten pyytää lisää niitä ruokia, mitä haluaa. Kannustamme maistamaan kaikkea, mutta kaikkea ei ole pakko syödä.
Isommilta kysytään tarkemmin, ottavatko paljon vai vähän ruokaa jo heti alussa. Ruokailussa ohjataan lapsia kysymään kohteliaasti lisää ja muutenkin opetellaan hyviä ruokailutapoja. Sanotaan kiitos,
kun lähdetään ruokalasta.

Arviointi
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Yksikkömme kehittämiskohteet
-

Ryhmien tulee laatia ryhmälle säännöt yhdessä lasten kanssa ikätason huomioiden

-

Lasten havainnointi leikissä ym. toiminnassa ja niistä tehtyjen havaintojen hyödyntäminen toiminnansuunnittelussa – lasten ideat ja mielenkiinnonkohteet suunnittelun pohjana. Työntekijöiden tekemät havainnot lapsista
siirtyvät Vasuun ja sitä kautta toiminnan suunnittelun perustaksi! Näin huoltajat saavat lapsesta laajemman näkemyksen, kun kaikki työntekijät saavat havaintonsa esille.

-

Talon Velho (varhaiskasvatuksen erityislastenhoitaja) on Minna Huotari 5.10.2020-30.6.2021.
Hän toimii kaikkien ryhmien ja ryhmien lasten kanssa. Hänelle on jaettu päivät ryhmille seuraavasti: maanantai
– Kuuset, tiistai – Kanervat & Karpalot & Vaapukat (alle 3-vuotiaat), keskiviikko – Kuusamat&Jalavat, torstai –
Tammenterhot, perjantai – Pihlajat & Vaahterat. Velho toimii tukena kaikille alle esikouluikäsille talon lapsille.
Toimintaan on saatu hanke rahaa ja se on suunnattu koronaviruksen aiheuttamien poissaolojen vaikutusten
tasoittamiseksi.

-

Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.

Näin toimimme + tarkennus tiimiin:
SILMU: Lasten kanssa sovittiin seinätauluun ryhmän säännöt. Pohjustuksena toimi hauska nukketeatteriesitys,
jossa Vihtori-apina vieraili mummonsa luona. Mummo joutui ohjeistamaan monessa asiassa Vihtoria. Sääntöjä
pyrittiin miettimään positiivisuuden kautta. Kirjaamme havainnointivihkoon huomioita lapsista, leikistä ja
muusta toiminnasta. Näitä tietoja hyödynnämme toiminnassa. Päätämme ennen kerhoa, mitä tällä kerralla
erityisesti havainnoimme. Keskustelemme kerhon jälkeen havainnoistamme ja muokkaamme toimintaa sen
mukaan. VELHO työskentelee vain päiväkodin ryhmissä.

VUORORYHMÄ KUUSET: Lasten kanssa yhdessä laaditut säännöt ovat lasten ja perheiden nähtävillä. Aikuiset
mukana leikissä havainnoimassa ja kirjaavat havaintoja vasuun. Ryhmiin luodaan ja muokataan uusia leikkiympäristöjä sen mukaan mikä lapsia kiinnostaa.
Maanantai aamupäivät ovat säännöllisiä Velhon suunnittelemalle toiminnalle. Yhteistyössä Velhon kanssa
suunnitellaan lapsilähtöinen toiminta (Lehmuksilla tunnetaidot, Tuomet leikkiä). Velhon kanssa aktiivista keskustelua havainnoista puolin ja toisin.

PIHLAJAT&VAAHTERAT: Ryhmissä on tehty säännöt näkyviksi kuvin ja tekstein. Niistä keskustellaan ja niitä
harjoitellaan ryhmissä monella tavalla, mm. draaman, satujen ja leikkien avulla. Pedagoginen dokumentointi
on ryhmässämme tänä vuonna kehittämiskohteena. Käytämme dokumentoinnin välineinä mm. kirjallisia lapsihavaintoja, videointia, kuvia, kasvun kansioita ym. Velho käy ryhmässämme perjantaisin ja hän suunnittelee
ja toteuttaa ryhmillemme tunnetaitoihin ja kielen oppimiseen liittyvää toimintaa.
KATAJAT: Ryhmän säännöt tuotettiin elokuussa lasten kanssa yhteisessä kokouksessa, jossa lapset pohtivat
millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on eskarilaisina. Näiden pohjalta kirjattiin ryhmän yhteiset säännöt
aikuisen toimesta. Lapset piirsivät lisäksi säännöistä symbolikuvia. Säännöt ovat arjessa nähtävillä ryhmän
käytävällä.
Aikuiset osallistuvat säännöllisesti lasten vapaaseen toimintaan ja leikkiin, ohjaavat tarvittaessa vuorovaikutuksessa ja peleissä ja ovat muutenkin lasten saatavilla ja käytettävissä. Aikuisten tekemät havainnot vaikutta-
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vat suoraan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja jatkototeutukseen. Lisäksi havainnot ohjaavat osaltaan yksittäisten lasten oppimissuunnitelmien tavoitteiden muodostamista yhdessä vanhempien kanssa.
SAARNIT: Syksyllä luotu lasten kanssa yhdessä säännöt. Havainnot keskustellaan heti arjessa. Kirjataan ne
oppimisuunnitelmaan ja erilliseen vihkoon, jonka pohjalta asetetaan tavoitteet eskarivuodelle.
KASTANJAT: Laadimme esiopetuksen alkaessa yhdessä ryhmämme lasten kanssa yhteiset säännöt. Säännöt
kirjoitetaan esille ryhmätilaan lasten ja aikuisten nähtäviksi ja luettavksi esikouluvuoden ajaksi. Mikäli havitsemme vuoden mittaan tarvetta lisäsäännöille tai sopimuksille keskustelemme asiasta yhdessä lasten kanssa
ja ratifioimme lisäykset.
Havainnoimme päivittäin lapsia leikeissä ja toimintahetkillä. Keskustelemme työparina, mutta myös kunkin
lapsen huoltajien kanssa lap. Ryhmässämme on käytettävissä myös jatkuvan arvioinnin lomake johon voidaan
havaintoja kirjata systemaattisesti tarpeiden mukaan. VEO käy ryhmässämme neljä kertaa lukukaudessa ja
voimme myös konsultoida häntä havainnoistamme vanhempien luvalla. Käytettävissämme ovat myös motorisen kehityksen, kielentietoisuuden ja matemaattisten valmiuksien tehtävistöt sekä toimintaterapiatarpeen ja
puheterapiatarpeen arvioinnin yhteistyölomakkeet lomakkeet ja S2-lasten havaonnointilomakkeet. Videointia voimme myös käyttää havainnoinnissa tarpeen mukaan.

KUUSAMAT & JALAVAT


säännöt tehdään yhdessä lasten kanssa kuvien avulla



Velho on keskiviikkoisin meillä; joko koko päivän toisen ryhmän kanssa (esim retket) tai aamupäivän
sisällä kummankin ryhmän kanssa – pienryhmätoimintaa jne.

KVK
Lapsia havainnoidaan ja havainnoista kerrotaan ja keskustellaan yhdessä ryhmän aikuisten kanssa. Havainnoinnit kirjataan vasujen välissä oleviin lomakkeisiin. Velho Minna mahdollistaa aikaa havainnoinnille.
TAMMENTERHOT
-

Ryhmässä on keskusteltu hyvistä tavoista ja kaverisäännöistä.

-

Tiimimme kehittämiskohteena on tälle toimintakaudelle havainnoinnin kehittäminen ja siihen keskittyminen. Käytössä on havainnointikansio, jossa on jokaiselle lapselle omat sivut.

-

Velho Minna Huotari käy ryhmässämme torstaisin ja hän keskittyy lasten kielenkehityksen tukemiseen ja mahdollistaa ryhmän aikuisille havainnointiaikaa. Velho ohjaa Halinalle-ohjelmaa ryhmämme
lapsille.

Arviointi
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MONITAHOARVIOINNISTA NOUSSEET YHTEISET KEHITTÄMISKOHTEET
Huoltajien osallisuuden lisääminen
-

Vuosisuunnitelma tulee olla esillä huoltajille jokaisessa ryhmässä ja siitä tulee informoida huoltajia.
Kerrotaan, että vuosisuunnitelma löytyy päiväkotimme nettisivuilta.

-

Vuosisuunnitelman oppimisen alueita tehdään konkreettisesti näkyviksi ryhmissä esim. vasupuun tavoin. Elävä seinä? Valokuva, jonka alle kirjataan mitä laaja-alaisen osa-alueita esim. retki on sisältänyt.
Tästä myös infoa huoltajille WatsUpin kautta kuvina!

-

Ryhmät ottavat kaikista ryhmän lapsista kuvan. Tästä kuvasta tulee lapsen henkilökohtainen ”postikortti”, joka jaetaan 5 palaseen. Kunkin palasen taakse tulee eri oppimisen alueisiin liittyviä asioita/kyselyjä/tehtäviä ja nämä palaset lähtevät kotiin. Kotona huoltajat yhdessä lapsen kanssa käyvät palassa kulloinkin olevan asian läpi ja palauttavat palasen päiväkotiin. Palasista muotoutuu toimikauden
aikana lapsista omat kuvat ryhmän seinälle.

-

Jokainen työntekijä on lukenut talon oman vuosisuunnitelman ja osaa kertoa talon painopistealueista
myös huoltajille.

-

Huoltajille kerrotaan lapsen päivästä ja lapset vastaanotetaan ja hyvästellään henkilökohtaisesti. Ohjeistetaan huoltajia ottamaan itsekin aktiivisesti kontaktia.

-

Kaikki aikuiset käyttävät oman ryhmän lapsilla olevia huomioliivejä ulkona <- huoltajat tunnistavat
omaan ryhmään kuuluvan työntekijän paremmin ja näin he saavat oman ryhmän työntekijältä tarvittavan tiedon ja voivat jakaa oman asiansa oman ryhmän aikuisen kanssa.

Näin toimimme + tarkennus tiimiin:
SILMU: Meillä oma vuosisuunnitelma avataan vanhemmille syksyllä ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa ja
kotikirjeiden avulla. Niissä kerromme mitä erityisesti meidän kerhossamme tapahtuu. Yhteinen vuosisuunnitelma
on infoseinällä vapaasti luettavissa. Silmussa on eteisen seinätilan puutteen vuoksi ollut kirjalliset tiivistetyt versiot oppimisen osa-alueista. Tänä vuonna laitamme ”Tänään meillä oli kerhossa –lomakkeen” yhteyteen A4
kokoisen laminoidun yhteenvedon oppimisen alueista ( kiva kuva löytyy: Vasu 17 / Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen –monisteesta) , josta ympyröimme mitä tänä päivänä on tehty. Tämä on koettu tärkeäksi, vanhemmat lukevat sen ovesta joka kerta. Sitä tutkaillaan ja päivän tapahtumia avataan
yhdessä lapsen ja aikuisen kanssa. Vanhempien osallisuutta lisäämme palapelitehtävän sijaan: jokaisella lapsella
on oma vihko (kannessa valokuva lapsesta). Tähän vihkoon laitamme kivoja kotitehtäviä kotiinviemiseksi liittyen
oppimisen osa-alueisiin. Olemme aina läsnä ja tarjolla lasten tulo- ja lähtötilanteissa.

VUORORYHMÄ KUUSET: Vuosisuunnitelma tulostettuna eteisessä vanhempien saatavilla (myös kotilainaan).
WhatsApp-viestillä linkki päiväkodin nettisivuilla olevaan vuosisuunnitelmaan. Vanhemmille tehdään vuosisuunnitelman sisältöä näkyväksi pääoven eteisen seinälle jota täydennetään yhteistyössä muiden ryhmien
kanssa. Seinällä on näkyvillä oppimisen osa-alueet ja valokuvin kerrotaan, miten toiminta toteutuu arjessa.
Jokaisesta lapsesta otetaan valokuva, joka jaetaan viiteen palaan. Kotona huoltajat yhdessä lapsen kanssa käyvät palassa kulloinkin olevan asian läpi ja palauttavat pala-sen päiväkotiin. Palasista muotoutuu toimikauden
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aikana lapsista omat kuvat ryhmän seinälle. Talon painopistealueet näkyvät myös eteisen seinällä.
Tiimissä käytössä päivittäisen havainnoinnin lomake, johon kirjataan lapsen päivästä. Sen pohjalta tieto siirtyy
vanhemmille hakutilanteessa. Kaikki ryhmäläiset kirjaavat lomaketta lapsen päivästä. Henkilökunnalla on värikoodin mukaiset liivit ulkoilussa, joka helpottaa vanhempia löytämään oman lapsen hoitajat pihalta. Lisäksi
mobiiliin kirjataan tarvittaessa viestiä vanhemmille.

PIHLAJAT & VAAHTERAT: Tiedotamme päiväkodin vuosisuunnitelmasta whatsupilla.Vuosisuunnitelma ryhmässä
tulostettuna ja sitä saa lainata. Keskustelemme vasukeskusteluissa ja muuten vanhempien kanssa siitä, mitä
vuosisuunnitelma tarkoittaa. Osallistumme yhteiseen projektiin, jossa lapsesta otetaan kuva, joka viipaloidaan
viideksi osaksi. Jokaiseen osaan tulee tehtävä, jonka lapsi tekee vanhempansa kanssa kotona. Pala palautuu
päiväkotiin ja kuvasta tulee kokonainen, samalla saamme vanhempien ääntä kuuluville tehtävien avulla. Keskustelemme vanhempien kanssa lapsen päivän kulusta päivittäin. Ryhmässämme on myös vasuseinä, jossa
kuvia ja kirjallista tekstiä toiminnastamme vasun eri alueilla.
KATAJAT: Vuosisuunnitelmasta on tiedotettu lasten vanhempia. Oppimisen osa-alueisiin liittyvä palapelitehtävä
vanhemmille ja sen vastuualueet on jaettu tiimissä kaikkien työntekijöiden kesken. Lisäksi tiedotamme perheitä
toiminnastamme ja lasten oppimisesta mm. WhatsUpin, Google Driven ja Facebookin kautta.
Jokainen vanhempi kohdataan yksilöllisesti ja kiireettömästi iltapäivällä kotiinlähtötilanteissa päiväkodin pihamaalla tai sateen sattuessa puhelimen välityksellä. Vanhempien kanssa on syksyn aikana muodostunut luonteva vuorovaikutussuhde ja kasvatuskumppanuus, joten yhteinen tiedonkulku on kaikin puolin vaivatonta. Tiedonsiirron tukena eskareilla käytössä lisäksi yhteinen laminoitu ”Päivän toiminta” taulu, johon jokainen ryhmä
kirjaa lyhyesti ryhmän ko. päivän toiminnan. Ulkoiluvalvojat ottavat täytetystä taulusta kuvan päiväkodin puhelimella ja näin tieto ryhmän toiminnasta siirtyy myös toisten eskariryhmien työntekijöille oman ryhmän työntekijöiden lähdettyä kotiin. Lisäksi käytämme VakaMukana –sovelluksen ”Kommentti” –kenttää yksittäisten lasten kuulumisten tiedonsiirron tukena.
Ulkoilutilanteissa ja retkillä kaikki tiimin työntekijät käyttävät huomiohenkseleitä ja lapset huomioliivejä.
SAARNIT:
- Palapeli tehtävä vanhemmille
- Vahvuus varis seikkailee tänä vuonna avaruudessa, jota päivitämme kuvien kanssa kotiin koska vanhemmat eivät käy sisällä.
- Oppimissuunitelmaa laadittaessa kysytään vanhempien toiveita.
- Tiedotamme että vuosisuunnitelma löytyy päiväkodilta ja netistä.
- Käytössä eskariryhmien välinen laminoitu lappu, johon kirjoitetaan mitä on päivän aikana tehty eri
ryhmissä. Näin tieto kulkee myös oman ryhmän vanhemmille vaikka ryhmän oma työntekijä ei olisikaan enää
töissä.
KVK
Vuosisuunnitelma laitetaan huoltajille esille ja siitä tiedotetaan huoltajia. Lasten vahvuuspuu käytössä käytävän
seinällä ja nämä samat vahvuudet kirjataan myös lasten vasukansioissa oleviin kansilehtiin. Vahvuuksista keskustellaan vasukeskusteluissa. Ryhmään oveen laitetaan päivittäin lasten ruokailu- ja unitaulut huoltajille näkyville. Ulkoilussa ja retkillä aikuiset ja lapset käyttävät huomioliivejä ja –henkeleitä, myös opiskelijat ja sijaiset.

KASTANJAT: - Palapeli-tehtävä vanhemmille. Vahvuusvariksen esittely ja kyselylomake vanhemmille oppimis-
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suunnitelmapalaverissa. Vanhempien lapsissaan havaitsemat vahvuudet asetetaan luokkamme Vahvuuspuuhun ryhmän lasten toisilleen nimeämien vahvuuksien ja ryhmämme aikuisten nimeämien vahvuuksien rinnalle.
Lähetämme kuvia driveen kunkin lapseen vanhemmille oman lapsen havaituista vahvuuksista. Yhteistyön ja
osallistumisen toiveita kysytään vanhemmilta. Tiedotamme vuosisuunnitelman löytyvän esiopetuksesta ja netistä. Kerromme vanhemmille lapsen päivästä henkilökohtaisesti. Mikäli työvuoromme ovat päättyneet ennen
lapsen hakemista, jätämme esiopetuksen yhteiseen päivätiedotteeseen viestin esikoulupäivän puuhista. näin
tieto välittyy kaikille vanhemmille. Lapsikohtaisista asioista soitamme vanhemmille ja lähetämme driveen kuvia.
KUUSAMAT & JALAVAT


Palapelitehtävä vanhemmille



Vuosisuunnitelma näkyville ja saataville vanhempia varten, tiedotetaan!

TAMMENTERHOT
-

Vuosisuunnitelma tulostettuna luettavissa eteisen muistitaululla ja sen saa halutessaan ottaa yölainaan. Tiedotamme Whats upin kautta, että vuosisuunnitelma löytyy ryhmästä ja myös netistä (linkki).
Vasuseinää tehdään ja muokataan yhteistyössä toisten ryhmien kanssa ryhmän sisääntulo-oven aulassa. Siinä kerrotaan kuvina ja sanoin konkreettisesti miten meillä toimitaan ja mitä oppimisen osaalueita kuuluu mihinkin toimintaan.

-

tehdään palapelitehtävä eli otetaan lapsesta valokuva, joka jaetaan viiteen palaan ja jokaiseen liittyy
pieni tehtävä kotiin. Vanhemmat palauttavat palat täytettynä päiväkotiin ja niistä koostuu vähitellen
lasten kuvat seinälle.

-

Lapsen hakutilanteessa kerrotaan lapsen päivän ohjelmasta ja tapahtumista. Ryhmän aikuiset käyttävät
ryhmän värikoodattuja heijastinliivejä tai heijastinvaljaita, jotta huoltajat löytävät helposti ryhmän aikuisen lasta hakiessaan.

Kiusaamisen ehkäiseminen + toiminnasta tiedottaminen huoltajlle
-

Puututaan kiusaamistilanteisiin heti ja huoltajille kerrotaan aina tilanteista sekä tilanteiden ratkaisuista.
Kaikkia osapuolia informoidaan tapahtuneesta.

-

Puututaan asioihin syyttämättä eli mietitään miten tämä asia ratkaistaan lapsen kanssa positiivisen pedagogiikan sekä tunnetaitojen näkökulmasta.

-

Kirjataan aina sähköinen Läheltä piti –lomake , jos kiusaamiseen liittyvästä toiminnasta on tehty huomio.

-

Jokaisesta ryhmästä tulee löytyä Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma lapsen suojaamiseksi
väkivallata, kiusaamiseselta ja häirinnältä. Ohjeistus tulee kaikkien työntekijöiden lukea.
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Näin toimimme + tarkennus tiimiin
SILMU: Silmun turvallisuuskansiosta löytyy tarvittavat ohjeet tilanteisiin. Kiusaaminen on asia, johon tartumme
välittömästi, kiusaamisesta keskustellaan lasten kanssa ja vanhemmille informoidaan.

VUORORYHMÄ KUUSET: Avoin keskustelu myös haastavista tilanteista perheiden kanssa. Kiusaamistilanteista
tehdään Läheltä piti-ilmoitus. Kiusaamistilanteissa molempia osapuolia kuullaan ja kysytään mitä tapahtui. Aikuisen rauhallisuus tärkeää. Yhdessä lasten kanssa mietitään ratkaisu tilanteeseen. Kiusaamista ei hyväksytä ja
näin turvataan lapselle turvallinen hoitopäivä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma lapsen suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä löytyy ryhmän turvallisuuskansiosta.

PIHLAJAT & VAAHTERAT: Keskustelemme lasten kanssa yhdessä ystävyyteen liittyvistä asioista ja siitä, että kiusaaminen on väärin. Harjoittelemme ryhmässä hyvän kaverin taitoja ja omia vahvuuksia, sekä vahvistamme
tunnetaitoja ja lapsen itsetuntoa. Puutumme kiusaamistilanteisiin ja kuuntelemme lasta, sekä mietimme yhdessä ratkaisua. Lasten vanhempia informoidaan.
KATAJAT: Lasten omista turvataidoista keskusteltu ryhmän vanhempainillassa. Kaikkiin koteihin jaettu tiedote
lasten turvataidoista ja kehotettu keskustelemaan niistä yhdessä lapsen kanssa. Lisäksi aiheesta keskustellaan
vanhempien kanssa tarvittaessa oppimissuunnitelmakeskustelun yhteydessä.
Katajaryhmässä on ehdoton nollatoleranssi kiusaamisessa ja häirinnässä. Esille tulleisiin tapauksiin tartutaan
aina nopeasti, tiukasti ja määrätietoisesti. Lapsiryhmän kanssa on keskusteltu kiusaamisesta ja sen negatiivisista vaikutuksista. Kiusaamisen on myös lasten aloitteesta kirjattu ryhmän yhteisiin sääntöihin yhtenä tärkeimpänä vastuualueena: ”Eskarissa saa leikkiä kaikkien kanssa.” ja ”Kiusaaminen ja nimittely on ehdottomasti kielletty!”. Tarvittaessa olemme konsultoineet aiheesta VEO:a, koulupsykologia ja koulukuraattoria.
SAARNIT:
- Turvataidoista keskusteltu vanhempien kanssa vanhempainillassa, ja tiedote jaettu kotiin.
- Vanhempainillassa on esitelty kaupungin suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
- Tilanteisiin puututaan heti ja tilanteen mukaan niistä tiedotetaan kotiin. Reissuvihko on toimii välineenä tilanteiden kuvaamista varten.
KASTANJAT: - Turvataidoista keskusteltu. Vuosittain jaetaan perheelle TURVATAITO-lomake kotiin. Kiusaamiseen ja häirintään puututaan heti ja tilanteet käsitellään sanallisesti ja tapauskohtaisesti. Kiusaamisesta tiedotetaan kotiin.
KUUSAMAT & JALAVAT


läheltä piti –lomakkeet; täytetään aiempaa matalammalla kynnyksellä

-

Opetellaan turva- ja tunnetaitoa lasten ikätaso huomioiden, kuten esimerkiksi saako kaveriin koskea tai
mikä voi tuntua kaverista ikävältä/kivalta.

KVK
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-

Kirjataan Läheltä piti –lomakkeet aina tarvittaessa

TAMMENTERHOT
-

Lasten kanssa käydään läpi kaveritaitoja ja keskustellaan, että kiusaaminen on aina väärin ja ei tunnu
kenestäkään mukavalta. Opetellaan tunnetaitoja ja keskustellaan ihmisten erilaisuudesta ja vahvuuksista.

-

ryhmässä on turvallisuuskansio, jossa on ohjeistusta myös kiusaamiseen puuttumiseen.

PEDAGOGISEN TOIMINNAN VIITEKEHYS

Kuva: Opetushallitus
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Varhaiskasvatuksen arvoperusta
Lapsuuden itseisarvo
Miten arvo näkyy toiminnassaame:


Lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin on



Huomioidaan lapsi yksilöllisesti ja ryhmänjäsenenä ja vahvistetaan lapsen itsetuntoa huomioiden lasta
positiivisen pedagogiikan keinoin sekä huomio lapsen vahvuuksiin sekä positiivisiin asioihin lapsesta.



Meillä on lempeät kädet, kiireettömät jalat ja ystävällinen puhe – pysähdytään lapsen äärelle.



Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla -> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi.
Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!

Ihmisenä kasvaminen
Miten arvo näkyy toiminnassaame:


Hyväksytään erilaisuus ja luodaan kannustava ilmapiiri.



Arvostetaan ja ollaan aidosti kiinnostuneita toisistamme.



Harjoitellaan hyviä käytöstapoja yhdessä lasten kanssa – kiitos ja ole hyvä kuuluvat meidän kaikkien sanastoon toimiessa lasten kanssa



Nollatoleranssi kiusaamiselle, rasismille ja väkivallalle



Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla -> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi.
Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!

Lapsen oikeudet
Miten arvo näkyy toiminnassaame:


Lapsen etu otetaan huomioon ensisijaisesti kaikessa – olemme lasten oikeuksien puolestapuhujia



Annetaan mahdollisuus leikkiin joka päivä; myös yksin



Muistetaan, että lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Kuvat auttavat kommunikoinnin tukemissa kaikkia lapsia ja etenkin niitä joilla ei ole kieltä kommunikoinnin välineenä.



Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla -> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi.
Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
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Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
Miten arvo näkyy toiminnassaame:


Kaikkia huomioidaan ja muistetaan yhdenvertaisuus



Suunnitellaan tarvittavat tukitoimet, välineet ja tilat lasten oppimista tukemaan



Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla -> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi.
Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!



Havainnoinnin kautta saadaan esille lapsen mielenkiinnonkohteet sekä tarpeet. Näin lapsi saa sellaista
tukea ja ohjausta jota sillä hetkellä tarvitsee.



Havainnoinnin kautta myös lapsen kiinnotuksenkohteet nousevat toiminnan suunnittelun perustaksi
ryhmissä.

Perheiden monimuotoisuus
Miten arvo näkyy toiminnassaame:


Ammatillinen kohtaaminen – toimin ammattillisesti kaikissa tilanteissa



Kohdellan perheitä tasa-arvoisesti – kuunnellaan perheen toiveet ja odotukset.



Kunnioitetaan perheiden toiveita ja tapoja. Vasu-keskustelussa käydään toiveita/tapoja läpi



Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla -> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi. Myös huoltajilla on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot omasta lapsestaan yhteistyön perustaksi.
Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!

Terveellinen ja kestävä elämäntapa
Miten arvo näkyy toiminnassaame:


Lisätään kestävänkehityksen ideologiaa



Noudatetaan varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksia, Kajaanin LiikuntavaVasu, Liikkuva varhaiskasvatus- ohjelma



Noudatetaan ravintosuosituksia



Mahdollistettaan lepohetki kaikille lapsille



Kannustetaan ja mahdollistetaan lapsia terveyttä ja hyvivointia edistäviin elämäntapoihin



Harjoitellaan monipuolisti tunnetaitoja ja löytämään omia vahvuuksia



Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla -> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi. Myös huoltajilla on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot omasta lapsestaan.
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Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
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TIIMISOPIMUS
TIIMIN NIMI:

TIIMIN JÄSENET:

TIIMIN VETÄJÄ:

TIIMIN JÄSENTEN VASTUUALUEET:

TIIMIN KÄYTÄNTEET, SOPIMUKSET JA YHTEISET PELISÄÄNNÖT:

TIIMIN KEHITTÄMISKOHTEET
Kehittämiskohde 1 + arviointi
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Kehittämiskohde 2 + arviointi

Kehittämiskohde 3 + arviointi

MITEN TIIMISSÄ HUOLEHDITAAN JA YLLÄPIDETÄÄN TYÖHYVINVOINTIA
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Leikki
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Henkilöstö
tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä
on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. Yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen
käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen leikkiin. (4.4)

Näin toimimme ja
näin
osalllisuus
näkyy:

Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla ->
lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi.

Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Aikuinen mahdollistaa ja havainnoi leikkiä; rikastuttaa sekä osallistuu leikkiin
Mahdollistetaan lapsille leikinmahdollisuus joka päivä
Mahdollistetaan työkaverin osallistuminen leikkiin, ei keskeytetä – annetaan aikaa havainnointiin.
Leikki tulee voida jättää kesken ja jatkaa myöhemmin
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen
lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan
tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Silmussa pääpaino on leikissä. Luomme erilaisia leikkimaailmoita ja leikkialueita valmiiksi
lapsille niistä leikeistä varsinkin, jotka ovat heidän suosikkejaan esim. Savanni-joki-viidakko –
eläinleikki. Jokaiseen huoneeseen on laitettu esille leikkejä, ne motivoivat ja ohjaavat lapsia leikkeihin. Leikissä aikuiset ovat aktiivisena mukana ja kuljettavat leikkiä eteenpäin rikastuttaen.
Leikit saavat jäädä lattialle odottamaan. Kaikki lelut ovat lasten saatavilla ja niitä saa keskenään
sekoitella. Esteettisyys huomioidaan. AES-lomake käyty läpi.

VUORORYHMÄ KUUSET:
-

Leikkitilojen muokkaus ja ”stailaus” teipeillä.

-

Leikin rikastuttaminen askarteluilla ja luonnonmateriaaleillä.

-

Lelut on jaoteltu kuvallisiin laatikoihin helpottamaan leikin valinnassa.

-

Lelujen käyttötarkoitusta havainnoidaan, ikätason ja mielenkiinnon mukaan tehdään
muutoksia.

-

Syntyneiden kaverisuhteiden tukeminen ja yhteisen leikin mahdollistaminen.

-

Aikuinen mukana mallittamassa ja havainnoimassa leikkiä, tiimiä tiedotetaan leikin sisäl-
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löstä muille aikuisille sekä vanhemmille
-

Mahdollistetaan pitkäkestoinen leikki

-

Leikistä nousseet ideat hyödynnetään myös muun toiminnan sisällön suunnittelussa ja
toteutuksessa (esim. jumppa, viskaritehtävät)

-

hyödyntävät leikin kehittämisessä Velhon apua (ideat ja pienryhmätoiminta)

PIHLAJAT & VAAHTERAT: -Varaamme aikaa vapaalle leikille aamu- ja iltapäivisin. Leikeissä on
aikuinen mukana tarvittaessa ja tukee leikkiä olemalla läsnä, vaikuttamalla ympäristöön ja kavereihin sekä rikastuttaa leikkiä tarttumalla lasten ideoihin ja tuomalla leikkiin tarvittavia materiaaleja.
-Toteutamme lasten kiinnostuksista lähteviä leikkiteemoja.
-Leikin valintataulu auttaa tarvittaessa lasta leikin valitsemisessa.
- Kannustamme lapsia leikkimään eri lasten kanssa ja jaamme lapsia pienryhmiin tämän mukaisesti.
KATAJAT: Aikuiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan lasten leikkeihin ohjaten ja havainnointia tehden. Leikkiin osallistuvan aikuisen toimintaa ei häiritä eikä keskeytetä ellei välttämätöntä.
Lasten kiinnostuksen kohteita hyödynnetään koko ryhmän toiminnan ja yksittäisten lasten toiminnan suunnittelussa. Vapaata leikkiaikaa on ryhmässä päivittäin useita tunteja sekä aamuisin
että iltapäivisin. Lisäksi perjantai on ryhmässä ns. ”leikkipäivä”, jolloin myös esiopetusajalla pääpainotus on leikissä. Lapsia kannustetaan pitkäkestoisten leikkien rakentamiseen ja tähän pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia myös aikuisten toimesta. Esimerkiksi lasten rakennelmiin voidaan jättää siivoojaa varten viesti: ”EI SAA SÄRKEÄ!” leikin säilyttämistä varten. Lisäksi mm. legorakennelmat särjetään lelulaatikkoon vain kerran viikossa perjantaisin, jolloin rakenteluleikki voi
jatkua keskeytyksettä koko viikon ajan.
SAARNIT
- Painotus eskariryhmien välisissä leikeissä. Ennakoidaan ulkoleikeissä ettei ristiriitatilanteissa tilanne kehity väkivaltaiseksi. Havainnoidaan aktiivisesti ryhmien yhteisiä leikkejä.
Ongelmanratkaisu

apulainen

käytössä

ryhmässä.

KASTANJAT: - Lapsilla on mahdollisuus leikkiä päivittäin pitkäkestoisia leikkejä omassa ryhmässä.
Leikkitaulut lasten käytössä. Aikuiset havainnoivat ja rikastavat leikkejä. Lasten toiveet huomioidaan leikkien järjestämisessä. Leikkiä on myös puistoretkillä ja luontoretkillä. Aikuiset leikkivät
välillä mukana. Leikkeihin sisältyy useita orientaatioita yhtä aikaa. Leikkiä myös pienryhmissä ja
yhdessä VEOn kanssa. Esiopetusryhmien yhteisissä leikkitilanteissa kuten ulkoilun aikana havainnoimme ja valvomme aktiivisesti ryhmien ulkoleikkejä. Ennakoimme mahdollisia konfliktitilanteita.
KUUSAMAT & JALAVAT


Kuvataan omaa toimintaa – havainnoidaan mm omaa vuorovaikutusta lasten kanssa.
Hyödynnetään myös Kirstin havainnointikäyntejä.



Mietitään miten turvataan pitkäkestoinen leikki, mitkä raamit asetetaan (yksi lapsi ei voi
varata kaikkia leluja vs leikin jatkumisen mahdollistaminen)



Lähetetään kuvia (joissa ei näy kasvoja) WhatsAppissa vanhemmille Drive-kansion lisäk-
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si.
KVK
-

Lapsille annetaan aikaa leikkimiseen. Lelut ovat lasten saatavilla ja lapset saavat vapaasti
ottaa haluamansa lelut.

-

Harjoittelemme leikkitaitoja yksin ja yhdessä

-

Havainnoidaan leikkiä

-

Joka päivä aikaa leikille

-

Huomioidaan eri-ikäiset leikkivälineissä

TAMMENTERHOT
-

Annetaan leikin tarvittaessa jatkua yön yli esim. Junarata voi olla joskus lattialla. Mahdollistetaan pitkäkestoinen leikki

-

tuetaan syntyneitä leikkikaveruuksia, mutta tarvittaessa myös ohjaamme leikkimään eri
kaverien kanssa leikin rakastumisen ja paremman sujumisen näkökulmasta.

-

havainnointikansio on olemassa ja siihen on kaikkien ryhmän aikuisten velvollisuus kirjata havaintojaan.

-

Ryhmän aikuiset pohtivat yhdessa AES-lomakkeen avulla omaa vuorovaikutuksen havainnointia

-

aikuinen osallistuu välillä leikkeihin

VUORORYHMÄ KUUSET:
Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Suosituimpiin leikkitiloihin tehty värikkäillä teippauksilla leikkimaisemia (auto-, koti- ja eläinleikki).
Leikkiin kerätty luonnosta kiviä ja oksia. Ne ovat olleet suosittuja esim. eläinleikissä. Sisälle tuotu
laatikossa hiekkaa, jotta lapset voivat leikkiä työmaaleikkiä. Kotileikkiin askarreltu pahvilaatikosta
jääkaappi. Leluilla on kuvalliset omat laatikot/ hyllyt ja jos on puuttunut kuva, se on lisätty. Lelujen paikoilleen laittamista lapset harjoittelevat päivittäin. Käyttämättömiä leluja, mitkä eivät
kiinnosta lapsia, poistettu käytöstä. Myös käytössä olevia leluja vähennetty. Ryhmässä on aloittanut pienempi lapsi ja hänelle hankittu pienten ryhmästä leluja lainaan. Alkusyksystä annettu
tietoisesti aikaa ja rauhaa leikille ja ryhmäytymiselle. Vähennetty ohjattua toimintaa iltapäivistä,
mikä on tukenut lapsen osallisuutta. Iltapäivän leikissä lapset ovat olleet ns. sekaporukassa
(Tuomet ja Lehmukset).
Aikuiset ovat havainnoineet lasten välisiä suhteita ja syntyneitä ystävyyksiä on pyritty tukemaan.
Aikuisen mukanaolon tärkeydestä leikissä on keskusteltu tiimissä ja siihen kiinnitetty huomiota.
Leikissä nousseista aiheista on nostettu teema muun toiminnan suunnittelun tueksi (merirosvot/
nallet). Teeman mukaan on toteutettu jumppaa, kädentaitoja, musiikkia, draamaa jne. Velholta
toivottu leikin tukemista ja leikkiajan lisäämistä hänen päivinään (Tuomet). Velho on suunnitellut
toiminnan teemaan sopivaksi (merirosvolaululeikit, jumpat ym.).

25

Ajattelu ja oppiminen (2.7)
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodostavat perustan
muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät
luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja.
Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. Ihmettelylle, oivaltamiselle
sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Leikissä lapsilla on mahdolli-suus käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia maailmaa. Lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä tuetaan lasten iän ja
kehityksen mukaisesti. Lapsia rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan toisia. Lapsia kannustetaan myös sinnikkyyteen ja olemaan lannistumatta epäonnistumisista sekä keksimään ratkaisuja eri tilanteissa. Heitä ohjataan suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan. Päivittäinen, riittävä fyysinen
aktiivisuus tukee lasten ajattelua ja oppimista. Toiminnan pedagoginen dokumentointi (luku 4.2) sekä yhteinen pohdinta
auttavat lapsia havaitsemaan oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihinsä.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen perusta on yhdessä tekeminen vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisen kanssa. Aikuisen on tärkeää
olla läsnä lasten toiminnassa jatkuvasti, jolloin aikuinen voi osaltaan mahdollistaa lapsen ajattelun ja oppimisen kehittymisen.

Näin toimimme ja
näin
osalllisuus
näkyy:

Lasten aloitteista ja kiinnostuksen kohteiden mukaan aikuiset vastaavat mahdollistamalla toiminnnan sen mukaisesti esim. projekti lasten kiinnostusten kohteista lähtevästä teemasta.
Aikuinen mahdollistaa tilat, ajan, materialit, välineet jne.
<- havainnonti ja havaintojen dokumentointi on perustana sille, että lapsen kiinnostuksen kohteet selviää ja näitä kiinnostuksen koheteita käytetään toiminnan perustana.
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan
tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Kuunnellaan lasta ja vastataan lasta askarruttaviin kysymyksiin
*vastavuoroinen aito kontakti lapseen; läsnäolo ja kuuntelu

Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Kuvia käytetään ryhmien toiminnan tukemisessa

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Ajattelu lähtee IHMETTELYSTÄ. Meillä ihmetellään ja sanallisetaan ääneen. Näin syntyy
keskustelua ja saadaan tietoa ja tarkennusta asioihin. Asioista otetaan yhdessä selvää. Leikkitaulu
käytössä. Päiväjärjestys käytössä, se ohjaa päivää, mutta sitäkin tarvittaessa voi muokata. Jos
joku tärkeä asia vie aikaa, se huomioidaan.

VUORORYHMÄ KUUSET:
-

Selvitetään lapsen mielipiteet arjen eri tilanteista. Mistä tykkää/ Ei tykkää? (arjen kuvat
lapsi sijoittaa auringon/ sadepilven kohdalle, aikuinen tekee tarkentavat kysymykset ja
kirjaa ylös. Kuva tästä lapsen Driveen ja dokumenttia hyödynnetään toiminnassa ja vasussa).
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-

Ympäristöä kuvitetaan sen mukaan missä tarvetta. Tarpeet tulee tunnistaa. Tehdään
ympäristö selkeäksi joka helpottaa lapsen ajattelua ja oppimista. Vähempi on usein
enempi.

-

Osataan myös luopua tarpeettomiksi käyneistä kuvamateriaaleista

-

Tavaroilla on oma paikka, josta lapsi löytää ne helposti.

-

Tuomilla käytetään liikennevaloja annettavan palautteen tukena. Lehmuksilla käytössä
Kehukone (mobiili).

-

Huomataan hyvä, jätetään huono vähemmälle huomiolle. Vuorovaikutus myönteisen
kautta (Älä juokse! -> Kävellen).

PIHLAJAT & VAAHTERAT: Havainnoimme kiinnostuksen kohteita ja puheenaiheita, tartumme
niihin ja suunnittelemme toimintaa sen mukaan. Vaahteroilla kiinnostuksen kohteena esimerkiksi
isot rakennusprojektit legoista ja muista palikoista, kirjaimet ja laskeminen. Keskustelemme monenlaisista aiheista, ihmettelemme ja yritämme löytää ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin. Harjoittelemme tarkkaavaisuutta, sinnikkyyttä ja ongelmanratkaisuja ryhmässä, pienryhmissä ja yksittäin.
Aikuinen on mukana tukemassa lapsen ajattelua, mm. vaikuttamalla siihen, että jokaisella lapselle on omaa rauhaa ajatella.
KATAJAT: Aikuinen virittää lapsia ajatteluun ja ympäristön havainnointiin mm. mallittamalla havaintojen tekemistä ja ihmettelyä sen mukaan missä ryhmän kanssa milloinkin liikutaan, ulkona
tai sisällä. Lasten tekemiä havaintoja ja kiinnostuksen kohteita pyritään hyödyntämään oppimisen tukena nostamalla esille nousseita teemoja esille koko ryhmässä. Kaikki välineet ja materiaalit ovat ryhmässä joko lasten suoraan saatavilla tai saatavilla aikuiselta pyydettäessä. Lapsia myös
kannustetaan ja rohkaistaan pyytämään aikuiselta välineitä ja materiaaleja aina niitä tarvitessaan. Aikuisen läsnäolo, kuunteleminen ja sensitiivinen ohjaaminen mahdollistavat havaintojen
tekemisen sekä lasten kysymyksiin vastaamisen. Asioista otetaan yhdessä selvää hyödyntämällä
mm. Internetiä, kirjastoa ja muita käsillä olevia tietolähteitä hyödyntäen.
Kuvia ja kuvastruktuureja hyödynnetään ryhmässä kaiken toiminnan tukena ryhmätasolla ja
yksittäisten lasten kanssa. Myös kuvallinen leikkitaulu lasten oman toiminnan ohjausta varten on
ryhmässä työn alla.
SAARNIT:
- Kuvat päiväjärjestyksestä ryhmän seinällä. Ja yksittäisellä lapsella on omat kuvat.
-

Huomioidaan lasten toiveita ja ideoita. Järjestetään äänestyksiä ja kokouksia. Aamuhetkellä käytetään keskusteluun aikaa.

KASTANJAT: Keskustelut lasten kanssa, havainnot lapsista toiminnan aikana ja yhteinen toiminnan suunnittelu, Aännestykset ryhmässä. Pienryhmätoiminta ja sen pohjalta toiminnan suunnittelu. .Lapsen ja huoltajien ajatuksia esiopetussuunnitelmaa- lomake käytössä ryhmässä.

KUUSAMAT & JALAVAT


Hyödynnetään Velhon käyntipäiviä, pienryhmätoimintaa kun Minna ryhmässä -> havaintojen kirjaaminen ryhmien omiin vihkoihin



Pyritään ei-sanan vähentämiseen (EI saa juosta – Kävellään)

-

Lasten kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, toimitaan ja puhutaan heille heidän tasollaan.

KVK
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Aikuiset ovat lapsille läsnä ja vastaavat lasten kysymyksiin ja ihmettelyihin. Lasten kanssa ihmetellään asioita yhdessä. Toimintaa ja asioita sanallistetaan.

TAMMMENTERHOT
-

Kuvien käyttöä lisätään ohjeen ymmärtämisen tukena sekä palautteen annossa. Käyttöön otettu uudet kuvatniput arkitoimikuvista ja kannustusmerkeistä.

-

Kannustetaan lapsia ja annetaan positiivista palautetta hyvin sujuneista tilanteista sekä
sanallisesti että supersankarikuvien avulla.

-

Havainnoidaan mahdollisimman paljon ja hyödynnetään varsinkin Velhon pitämiä toimintahetkiä havainnointiin.

-

Suunnitellaan toimintaa lasten kiinostuksen kohteiden mukaisesti.

VUORORYHMÄ KUUSET:
Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Lasten mielipiteitä päiväkotipäivän arjesta selvitetty kuvien ja haastattelun avulla. Lapsi sai sijoittaa päiväkotipäivän tapahtumista kuvia auringon/ sadepilven alle sen mukaan, tykkääkö/ ei tykkää ko toiminnasta. Lisäksi aikuinen teki tarkentavia kysymyksiä esim. jos lapsi tykkäsi kirjojen
lukemisesta, kysyttiin millaisista kirjoista hän tykkää. Lapsen mielipiteestä otettu kuva ja tallennettu Driveen ja hyödynnetty toiminnan suunnittelussa.
Lapsiryhmän havainnoimisen perusteella tehty kuvatukia kulloisenkin tarpeen mukaan. Esim.
alkusyksystä oli haastetta muodostaa jonoa, tehtiin lasten kuvista jono, jota käytetään apuna
esim. ruokajonon muodostamisessa. Lelujen paikat on kuvitettu, leikinvalintataulut ovat lasten
saatavilla. Uusien leikkien muodostuessa myös niistä on tehty kuva leikinvalintaa helpottamaan.
Leikin etenemisestä on kuvitettu taulu käytössä. Pienet tykkäävät saada positiivista palautetta
tehostettuna liikennevaloilla (aikuisella kuvat). Liikennevalot voisivat olla käytössä kaikilla heidän
kanssaan työskentelevillä. Lehmuksilla uutena positiivisen palautteen tukena on täytetty kehukukkaset. Kaverit ovat saaneet sanoa lapsesta kehuja. Kiinnitetty huomiota vuorovaikutuksen
tyyliin ja asioiden ilmaisuun. Tiimissä keskusteltu äänenkäytöstä, milloin asioita hyvä puhua,
miten asiat esitetään ja pyritty huomioimaan lapsen hyviä ja positiivisia asioita enemmän.
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (2.7)
Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri
näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää
muita on tärkeä merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja
kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan.
Paikallisesti päätetyt asiat
Varhaiskasvatuksessa luodaan myönteisiä ihmissuhteita, harjoitellaan tunnetaitoja sekä erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Aikuinen tiedostaa oman roolinsa ja ammatillisuutensa vuorovaikutustaitojen mallintajana ja toimii sen mukaisesti.
Jokainen lapsi ja aikuinen on arvokas ja häntä kohdellaan sen mukaisesti.

Näin toimimme ja
näin
osalllisuus
näkyy:

Lapsella on turvallinen ja hyväksytty tunne ryhmässä
*huomioidaan lapsi yksilönä päivittäin, aikuinen sanottaa tunteita ja on läsnä tilanteissa, luo
turvaa ; lempeät ja kiireettömät kädet -> laskeudu lapsen tasolle
*avointa ja rohkeaa keskustelua siitä, miltä oma vuorovaikutus lasten kanssa eri tilanteissa
näyttää/kuulostaa. Näitä kysymyksiä tulee käydä läpi ryhmien tiimikeskusteluissa säännöllisesti.
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa)
Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla
-> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi.
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Kuvia käytetään ryhmien toiminnan tukemisessa ; tablettia hyödynnetään havainnionnissa
Tunnetaitojen opetteleminen (Askelettain-ohjelma, tunnekortit ym materiaali)
Vahvuus Varis- materiaaliin tutustuminen ja käyttöön ottaminen ; positiivisen ajattelun mallittaminen ja tukeminen. Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huo-

miointi)!
Perinteet – kalenterivuoden tärpit!
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Tunneilmasto on lempeä ja turvallinen, emme korota ääntä, puhumme kauniisti ja asetumme lapsen tasolle selvittelemään asioita. Tunne-ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan esim
teatterin keinoin, tunnekortit, äänillä ja keskustellen tilanteista. Lapsen vahvuudet kirjataan
kotivihkoon. Lapsen vahvuudet huomioidaan arjessa, myös synttäripäivillä kauniilla sanoilla ja
viestinä kortissa.
Silmun seinällä on seinätaulu, joka ohjaa meitä ja jossa lukee:

Sanat lähtevät suusta, äänensävy nousee sydämestä. Lauri Sallinen.
VUORORYHMÄ KUUSET:
-

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan arjessa. Käytössä eri materiaaleja (pöytäteatterit, draama, tunnepelit, kuvat, laulut ja liikuntaleikit, kirjallisuus). Lähtökohtana
lasten ikä, tarpeet ja haasteet.

-

Jokaisella lapsella on oma vahvuuspuu johon vahvuuksia kirjataan koko toimikauden
ajan (lapsen itsekertomat, perheen, päiväkodin henkilökunnan, kaverien).

-

Lapsen vahvuuksia sanoitetaan lapselle arjessa kehujen yhteydessä.

-

Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen sisältyvät kalenterivuoden tapahtumat ja juhlapyhät. Perheille tarjotaan mahdollisuus valita laadukasta
vaihtoehtoista toimintaa vakaumuksen tms. perusteella. Suunnitelmassa otetaan
huomioon lapsen ikätaso.

PIHLAJAT& VAAHTERAT:
-Ryhmissä harjoitellaan tunnetaitoja arjessa päivittäin, käytetään tunteiden tunnistamisen apuna kuvia. Kaikki tunteet ovat sallittuja, harjoittelemme kuinka niitä ilmaistaan.
-Kehumme ja kannustamme lapsia ja puhumme heidän vahvuuksistaan ääneen.
Käytämme lasta kiinnostavia tunnetaitomateriaaleja, jotka tarjoavat ideoita toimintaan kokonaisvaltaisesti. Tunnetaitomateriaaleja mm. Pienin askein, Fanni- Piki ja ympyräiset- kirjassarjat.
KATAJAT: Katajilla noudatetaan tarkasti koko talon yhteisiä linjauksia. Meillä on lempeät ja
kiireettömät kädet ja ryhmän aikuiset ovat tietoisesti lasten tasolla ja helposti lähestyttävissä.
Tunnetaitojen harjoittelussa hyödynnetään soveltaen Askeleittain –ohjelmaa ja sen kuvatauluja
sekä Nallekortteja tunnekeskusteluiden avaajana. Lisäksi ryhmässä käytössä ”Tunnemittari”,
jonka janalle lapset ja aikuiset käyvät säännöllisesti sijoittamassa itsensä omien kuvien avulla.
iPadia hyödynnetään toiminnan dokumentoinnissa ja havainnoinnin tukena (mm. motoristen
taitojen havainnoinnissa). Vahvuusvariksen hyödyntäminen on ryhmässä työn alla. Oma virkattu Vahvuusvaris Katajilla jo on.
SAARNIT
-

Käytetään pähkinän sydäntä tunteiden käsittelyssä.

-

Kuvataan Ipadilla tilanteita ja havainnoidaan ja analysoidaan niitä.

KASTANJAT: - Seuraamme kalenterivuoden kulkua ja siihen liittyviä liputuspäiviä ja juhlia. Järjestämme kalenterivuoteen liittyviä juhlia omassa ryhmässämme pandemiatilanteen mukaisesti.
Tutustumme juhliin liittyviin perinteisiin ja kertomuksiin, leikkeihin, loruihin ja lauluihin. Ryh-
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mässämme käytössä Vahvuusvaris-ohjelma, Askeleittain ohjelma ja sen oheismateriaalinen
Häijyherneitä ja lempeyslientä. Harjoittelemme kertomusten avulla ja arjen tilanteissa hyväksymään erilaisuutta. Toimimme sensitiivisesti, herkille korvilla kuunnellen ja tunteista puhuen.
KUUSAMAT & JALAVAT


Videoidaan tabletilla toimintahetkiä -> havainnoidaan omaa toimintaa / vuorovaikutusta / lapsia



Kuvitettu päiväjärjestys, kuvitetut lorut/laulut



Kuvat aikuisilla kaulanauhassa mukana arjessa

KVK
- Jokaisella lapsella on oma vahvuuspuu, johon kirjataan vahvuuksia. Vahvuudet kirjataan vasukansion kansilehteen sekä käytävän seinällä olevaan puuhun.
-Kuvien käyttöä lisätään jatkuvasti
-Tunteita sanoitetaan ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan arjessa päivittäin

TAMMENTERHOT
-

Lapsille luodaan turvallinen olo tulla päiväkotiin, kun heidät vastaanotetaan joka päivä
henkilökohtaisesti ja tarvittaessa otetaan aina syliin ja lohdutetaan.

-

Käytössä kuvitettu päiväjärjestys

-

Kuvaniput aikuisilla avainten kanssa.

-

Harjoittelemme tunnetaitoja ja tunteiden säätelyä yhdessä kavereiden kanssa päivittäin

-

Annamme lapsille positiivista palautetta sanoin ja supersankarikuvia käyttämällä.

-

Käytämme ryhmässämme monia tunnetaitomateriaaleja mm. Pienin askelin, Jukka
Hukka, Mahtisusi, Fanni, Piki ja ympyräiset.

-

Kalenterivuoden tapahtumat otetaan huomioon ryhmän toiminnassa.

VUORORYHMÄ KUUSET:
Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Lapset ovat harjoitelleet tunnetaitoja säännöllisesti viikottain. Menetelminä on käytetty kuvitettuja sosiaalisia tarinoita, tunnekuvia, pöytäteatteria (Kultakutri ja kolme karhua, Kultakutri ja
kolme merirosvoa, Pöllö lomalla, Mielenterveysseuran pöytäteatterit tunneasioista), draama
(aikuisten näytelmät ruokailusta, arjen ristiriitatilanteista) tarinoita, lauluja- ja liikuntaa (Kielinuppu Miltä tuntuu Nallesta, tunnejumppaa/ nallejumppa). Lehmusten joulukalenteri pohjautuu tunnetaitojen harjoitteluun (tunnetonttu+ sadutus). Lapset ovat oppineet hyvin sanoittamaan omia tunteitaan (tunnistaminen) ja tunteiden hallinnan harjoittelua jatketaan. Lapsille on
annettu erilaisia toimintatapoja käsitellä negatiivisia tunteita.
Jokaisella lapsella on ryhmätilan seinällä oma vahvuuspuu. Syksyn vasukeskusteluissa niihin on
kirjattu perheen näkemät lapsen vahvuudet, kevään tavoitteena on, että myös päiväkodin ai-
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kuiset kirjaavat vahvuuksia lapsille. Kolme vuotta täyttäneiltä voi haastatella heidän omia mielipiteitä omista ja kavereiden vahvuuksista. Lapsille on annettu positiivista palautetta runsaasti
arjessa. Kehuttu hänen taitojaan ja uusia opittuja taitoja.
Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon vuodenajat, kalenterivuoden
tapahtumat ja juhlapyhät. Perheiltä on myös tiedusteltu heidän mielipidettään lapsen osallistumisesta esim. teatteriin, konserttiin tms. Lasten ikätaso ed. toteutuksessa on otettu huomioon. Esim. pienet eivät erityisemmin nostaneet toimintaan yk:n päivän asioita. Isot käsittelivät
yk:n päivää tutustumalla muiden maiden lippuihin, maailman karttaan sekä eri kieliin (tervehdykset).
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (2.7)
Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on
vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia
valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen.
Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan. Lapsia autetaan ja heitä kannustetaan pyytämään apua sitä tarvitessaan. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia taitoja kuten pukeutumista, ruokailua sekä henkilökohtaisesta hygieniasta ja omista
tavaroista huolehtimista. Lapsia ohjataan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä,
ku-ten lähiluonnossa ja liikenteessä. Lasten kanssa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon,
liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä. Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan opetel-laan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. Lapsia ohjataan myös kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Lapsille tarjotaan tekemisen ja osallistumisen mahdollisuuksia yhteisiin arjen työtehtäviin, esi-merkiksi pöytien pyyhkimiseen,
vaatteiden viikkaamiseen tai vastaaviin päivittäisiin tekemisiin. Lasten kanssa harjoitellaan tunnetaitoja lasten tarpeet ja kehitystaso huomioiden. Materiaalina voidaan käyttää mm. Pienin Askelin –opetusohjelmaa. Jokaisessa ryhmässä huolehditaan
kehotunnekasvatuksesta ja turvataitojen opettelusta arjen eri tilanteissa. Aikuinen valvoo, ohjaa ja auttaa lapsia wc-käyntien
yhteydessä. Lapsia ohjataan pesemään ja kuivaamaan kätensä jokaisen wc-käynnin jälkeen. Aikuinen huolehtii, että lapset
pesevät kätensä tullessaan hoitopaikkaan, wc:ssä käynnin jälkeen, vaipanvaihdon jälkeen ja ennen ruokailuja.

Näin toimimme ja
näin
osalllisuus
näkyy:

Aikuisen esimerkki retkillä (liikennekäyttäytyminen, roskien kerääminen)
Lasten kanssa yhdessä sovitut säännöt ja turvataidot
Ruokailuissa lapsen omatoimisuus, lapsi saa itse toimia omien taitojensa puitteissa aikuisen
tuella
Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla
-> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi. Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus
–ohjelman
seuraava askel

Liikuntavastaava Tiina Kaurijoki varalla Minna Pietilä; liikuntavastaavien työnkuva työhyvinvointisopimuksen liitteenä.
Liikuva varhaiskasvatus –ohjelma
* ryhmistä valitaan henkilö, joka ottaa vastuulleen ohjelman toteutumisen yhdessä ryhmänsä
kanssa
* joulukuussa tapaaminen vastuuhenkilöiden, talon liikuntavastaavan ja Kainuun Liikunnan Ira
Liuskin kanssa – opastus ohjelmaan ; ohjelmaan kirjaamisen tekee talon liikuntavastaava Tiina
Kaurijoki
*perheliikuntatapahtumat 2 kertaa vuodessa ; Liikunnallinen joulupolku alakerran käytävällä
joulukuun ajan. ? Koronan vaikutus?
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Lapset huolehtivat itsenäisesti omista eväistään. Aamulla vievät jääkaappiin ja välipalalla hakevat sieltä. Omatoimisuus toteutuu. Ruokarauha on meille tärkeää ja pöytätapoihin kuluu rauhallinen seurustelu. Vessakäynneistä muistutellaan lapsia varsinkin syönnin jälkeen.
Silmussa lapsen vessatustilanne on rauhaisa, koska vessassa käydään yksi kerrallaan. Aikuinen
odotelee valmiina antamaan apua oven takana. Koronatilanteen vuoksi kädet saippuoidaan
vessassa käynnin yhteydessä ja aina ennen kerhoa ja kotiin lähtiessä. Harjoittelemme omatoimisuutta ja arjen taitoja… esimerkiksi auttamalla toista, rohkaisemalla lasta vuorovaikutukseen
toisen lapsen kanssa, sanallistamalla tekemistä.

VUORORYHMÄ KUUSET:
-

Ryhmän seinällä on ikätason mukaiset lasten kanssa yhdessä laaditut säännöt.

-

Arjessa sanoitetaan ja harjoitellaan mikä on sallittua.

-

Ruokailussa lapsen osallisuus huomioidaan ikätason mukaisesti koronarajoitukset
huomioiden. Kuullaan lapsen mielipidettä ruokailussa ja otetaan yksilöllisesti huomioon lapsen vasuun kirjatut tarpeet.

-

Huomataan hyvä, jätetään huono vähemmälle huomiolle. Vuorovaikutus positiivisen
kautta.

-

Annetaan aikaa omatoimisuuden opetteluun arjen tilanteissa. Lapsen kanssa täytyy
hukata aikaa säästääkseen aikaa.

-

Muistetaan kehua ja kiitellä yrittämisestä ja onnistumisesta.

PIHLAJAT & VAAHTERAT:
-Ryhmissä keskustellaan mikä on oikein/väärin ja harjoitellaan toisten huomioon ottamista.
Korostamme sitä, että toisia kohdellaan ystävällisesti.
-Kannustamme lapsia omatoimisuuteen päivittäisissä asioissa, autamme tarvittaessa
-Kannustamme terveellisiin ja hyvinvointia lisääviin valintoihin ja mm. käsien pesu, terveellinen
ruoka, liikunta, ystävällisyys toisia kohtaan ja rohkeus kertoa jos jokin asia mietityttää. Opetellaan myös siistimät omat jäljet eli keräämään lelut leikin päätteeksi.
KATAJAT: Turvataidot ja niiden hallitseminen on noussut tämän vuoden eskariryhmien kanssa
korostetusti esille. Turvataidoista on pidetty lasten kokouksia koko ryhmän kanssa ja lisäksi
turvataidoista ollaan keskusteltu yksilöllisesti yksittäisten lasten kanssa. Kaikkiin koteihin on
jaettu lisäksi tiedote turvataidoista ja vanhempia on kannustettu keskustelemaan niistä yhdessä
lasten kanssa. Katajilla ryhmän säännöt on mietitty, kirjattu ja piirretty yhdessä lasten kanssa
heti esiopetusvuoden alussa. Säännöt ovat koko ajan nähtävillä ryhmän käytävällä ja niihin
palataan tarvittaessa. Toimiessamme ryhmän kanssa oman talon sisällä tai lähiympäristössä
retkillä aikuiset näyttävät omalla toiminnallaan esimerkkiä ryhmän lapsille arjen taidoista (mm.
liikennetaidot ja kaupungilla liikkuminen, omien roskien siivoaminen, kauniit puhe- ja käytöstavat, omista tavaroista ja lähiympäristöstä huolehtiminen jne.). Koronatilanteen vuoksi lasten
omatoimisuuden tukeminen ja siihen opettaminen on tällä hetkellä ruokailuissa hyvin vaikeaa.
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SAARNIT
-

Korostetaan sääntöjen tärkeyttä ja turvataitoja.

-

Aikuinen kannustaa omatoimisuuteen ja rohkaistaan lapsia toimimaan ja ajattelemaan
itse. Näissä tilanteissa myös apuna ongelmanratkaisu apulainen ja aikuisen tuki

KASTANJAT: Autamme lapsia toimimaan ja ajattelemaan sekä arvioimaan itse arjen tilanteissa.
Noudatamme yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä. Harjoittelemme turvataitoja arkisissa tilanteissa
aikuisten avustaessa.
KUUSAMAT & JALAVAT


Tuetaan lapsia omatoimisuuteen, autetaan ja ohjataan tarvittaessa



Säännöt kuvitettuna, yhdessä lasten kanssa sovittu

-

Turvataitoja harjoitellaan ja niistä keskustellaan ikätaso huomioiden

-

Ruokailussa tuetaan lapsen opettelua itsenäiseen syömiseen.

-

Omatoimisuutta harjoitellaan päivittäin

KVK

TAMMENTERHOT
-

Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen varsinkin pukeutumis- ja riisumistilanteissa.

-

Ruokailussa kehoitetaan ja kannustetaan maistamaan kaikkea, muttei pakoteta syömään.

-

Lapsi saa kertoa paljonko haluaa syödä, mutta tällä hetkellä ei saa ottaa itse (isot). Aikuinen jakaa ruoan niin, että lapsella on mahdollisuus valita, mitä syö eli ei laiteta
kaikkea vaan sekaisin ja päällekkäin.

-

pidetään sovitusta säännöistä kiinni, sillä säännöt luovat turvallisuutta.

VUORORYHMÄ KUUSET:
Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Ryhmät ovat laatineet yhdessä lasten kanssa omat ryhmän säännöt, jotka ovat lapsille näkyvissä
ryhmätilan seinällä. Säännöt ovat laitettu myös vanhemmille tiedoksi. Säännöt ovat nousseet
sen hetkisistä haasteista arjessa (töniminen, toisen satuttaminen, huutaminen jne.) Lehmusten
lasten kanssa on keskusteltu kaveri- ja tunnetaidoista. Sovittu ryhmän aikuisten kanssa yhteisistä linjoista ja pyritty olemaan johdonmukaisia. (Esim. lapsen juostessa ruokalassa, otetaan alusta ja harjoitellaan kävelyä, huutaessa, poistetaan tilasta hetkeksi ja mennään uudelleen harjoitellen äänenkäyttöä, jonossa töniessä/ kiilatessa siirtyy jonossa viimeiseksi). Ohjeet annetaan
lapselle positiivisen kautta ( Älä juokse = Kävellen). Kehuttu ja kiitetty sanallisesti (ylä- ja alapeukku, kuvat (liikennevalot, hymynaama)).
Pienille ruoka on tarjoiltu pöytään ruokalassa, havainnoimalla lapsen ruokatottumuksia ja kysymällä mielipidettä on saatu selville hänen mieltymyksensä ja ruokailutottumuksensa (annoskoko jne.). Erityisruokavaliot huomioitu (pähkinäallergia). Isot ovat olleet mukana linjastolla
kertomassa ruokatoiveensa. Aikuisen tehtävä on tukea ja ohjata oikeanlaiseen ravintotottumukseen. Ruokailuasioita käsitelty lasten kanssa myös ohjatussa toiminnassa (sadonkorjuuteema, kylläisyysmittari tukena). Lehmuksilla käytössä ”Timanttipuu” ruokalassa. Lapset keräävät puuhun timantteja rohkeasta maistelusta. Keväällä he pitävät lasten ideoiman juhlan pal-
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kinnoksi. Kaikki ryhmän aikuiset syövät lapsiryhmän kanssa (malliruokailu). Lehmukset ovat
tutustuneet ruuanvalmistukseen leipomalla (omenapiirakka, isälle keksit).
Lapset harjoittelevat arjessa pukemista ja riisumista ym. omatoimisuutta. Aikuiset eivät tee
puolesta vaan opettelulle ja oppimiselle annetaan mahdollisuus (esim. unille siirtyessä ei riisuta
pieniä potalla valmiiksi vaan annetaan hänen itse yrittää wc:ssä käynnin jälkeen) Arkeen varataan aikaa ettei tule kiire. Toiminnan porrastaminen ja siirtymät on suunniteltu huolellisesti.
Aikuisten vuorovaikutusta on lisätty ja siihen on kiinnitetty huomiota tiimipalavereissa ja kehityskeskusteluissa. Yhdessä iloittu onnistumisista ja usein kehoitettu lasta menemään kertomaan asiasta ryhmän toisille aikuisille (esim. pissa tuli pottaan). Isommat harjoittelevat huolehtimaan omista tavaroista ja viikkaamaan vaatteensa.

Koronapandemian myötä käsihygieniaan on kiinnitetty huomiota tehostamalla käsien pesua.
Aikuinen mukana avustamassa ja ohjaamassa tarpeen mukaan. Eväsrepussa lapset (Lehmukset)
ovat istuneet väljästi (ei vastakkain, joka toisessa penkissä). Pikkuköökissä (Tuomet) tähän ei ole
ollut mahdollisuutta.
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Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (2.7)
Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.
Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito,
medialukutaito ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään
asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja.
Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja
viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa,
liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä
muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Lasten kanssa huomioidaan, tutkitaan ja keskustellaan päivittäisessä toiminnassa ympärillä olevista erimuotoisista teksteistä,
esim. liikennemerkit, kuvat, numerot, logot, mainokset jne. On tärkeää tiedostaa, että media ja sen merkitys ovat lisääntyneet ihmisten arjessa ja mediakasvatuksella on tärkeä rooli lasten mediataitojen tukemisessa. Aikuisen on tärkeää olla läsnä
ja tietoinen, mitä lapsi tekee tieto- ja viestintäteknisillä välineillä. Lapselle opetetaan että aina on tärkeää kertoa aikuiselle,
jos hän näkee tai kuulee sellaista sisältöä, joka pelottaa, ahdistaa tai tekee lapselle pahan mielen.

Näin toimimme ja
näin

TVT-vastaavat : Heli Juntunen, Piia Pöllänen ja Sanna Ylikotila
TVT-vastaavien työnkuva liitteenä työhyvinvointisopimuksessa.

osallisuus

Kaikki työntekijät opettelevat käyttämään tablettia ( minimi 1 krt – kuvaaminen tai videointi)

näkyy:

Tabletin hyödyntäminen toiminnassa lasten kanssa – lasten omat kuvaukset ja keskustelut
kuvista , pienet hetket lasten kanssa , oppimispelit, sadutus ohjelman avulla, tutkiminen
Kuvien hyödyntäminen toiminnassa -> kaikki lapset tulevat ymmärretyksi arjessa!
Pedagoginen dokumentointi: videoidaan lasten liikuntaa vähintään 2x toimikaudessa ;
Drive-kansiot käytössä ryhmissä, havainnointi tablettien avulla -> hyödynnetään lasten omat
kiinnostuksen kohteet toiminnassa ( Ajattelu ja oppiminen: Oppiminen on mielekästä, kun
teemat tulevat lasten maailmasta -> havainnoi, keskustele, kuuntele )
Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Min-
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nan tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Satujen lukeminen
Kirjaston hyödyntäminen
Monilukutaito – sisältyy kuvalukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito -> nimetään asioita, esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä
* lapset tarvitsevat aikuisen mallia kehittyäkseen monilukutaidoissa

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: tabletin käyttö tulee tutuksi kuluvan vuoden aikana sekä omissa projekteissa että omien
kerholasten kanssa. Videokuvaukset jatkuvat ja saamme oppia niiden linkittämisessä yleiseen
jakoon. Lasten kanssa katsomme Silmun videoita ja kokeilemme lasten pelejä padilla. Kuvien
ottaminen lasten kanssa myös. Aamulla huomenet eri kielillä, maiskutellaan ja leikitään oudoilta kuulostavilla sanoilla ja mietimme niiden merkityksiä, erilaisten symbolien käyttö, kuvat käytössä. Teeman mukaiset kirjat kirjastosta. Viljelemme monivivahteikasta puhetta.

VUORORYHMÄ KUUSET:
-

kaikki tiimin jäsenet opettelevat tableteilla valokuvaamisen, valokuvien jakamisen lasten Drive-kansioihin ja tietää lasten julkaisuluvat

-

ryhmän lasten julkaisuluvista on tehty yhteenveto, mistä tarkastetaan tarvittaessa luvat

-

lasten tabletin käyttöä ja vuoroja seurataan tukkimiehen kirjanpidolla. Aika on 15min./
lapsi

-

vanhempien ajatuksia ja toiveita lapsen ruutuajasta kuunnellaan ja kunnioitetaan

-

ohjaustilanteissa käytössä älytaulun kautta oppimispelit, musiikkimateriaali ym. tiedonhaku

-

kuvia käytetään arjessa tarkoituksenmukaisesti, lasten tarpeista lähtevästi

-

lasten liikuntatuokioita videokuvataan ja materiaalia hyödynnetään mm. motoristen
taitojen havainnoinnissa

-

ryhmätiloissa on kirjoja lasten saatavilla

-

leikkien yhteyteen tarjolle leikkiin liittyvää kirjallisuutta

-

kirjastosta lainataan ajankohtaan ja lasten mielenkiinnon kohteisiin sopivaa kirjallisuutta

-

kirjojen vaihtoa tehdään muiden ryhmien kanssa

-

kirjaston Taikkeri-laukut osana toimintaa

-

Arkea ja ympäristöä sanoitetaan lapselle; nimetään, lasketaan sekä ihmetellään ilmiöitä.

-

lautapelit tukemassa monilukutaitoa

-

lapset saavat itse kuvata ja videoida, niitä katsellaan ja niistä keskustellaan yhdessä
lasten kans

38

PIHLAJAT & VAAHTERAT:
-Ryhmässä käytössä tablettivuoro-lista, jotta kaikki saavat käyttää tablettia vuorollaan. Tableteissa on monenlaisia opettavaisia pelejä, joista lapsi saa valita mitä haluaa pelata.
-Lasten kanssa harjoitellaan tabletin käyttöä ja mm. kuvan ottamista.
-Drivekansiot käytössä lasten kuville
-Videointia tehdään mm. liikunnassa, leikkihetkillä ja muussa toiminnassa. Videointien avulla
saadaan tarkkoja havaintoja lapsista. Videoinnin avulla myös sadutetaan.
- Kirjasto käynnit yhdessä lasten kanssa, satujen luetaan paljon.
-Isommat kiinnostuneita kirjaimista, äänteistä ja lukemisen alkeista. Ihmetellään ja tutkitaan
kirjaimia ja kieltä sekä kuvia lasten kiinnostusten mukaisesti.
KATAJAT: Tabletteja hyödynnetään äidinkielessä, matematiikassa, liikunnassa, leikkitilanteiden
dokumentoinnissa/havainnoinnin tukena. Drive-kansiot ovat käytössä ryhmässä kaikilla lapsilla.
Havainnointia puretaan ja reflektoidaan tiimipalavereissa.
SAARNIT:
-

Tabletteja hyödynnetään mm. liikunnassa, äidinkielessä, matematiikassa, hahmottamisessa, kirjainseikkailussa ja saduttamisessa.

-

Leikkitilanteita videoidaan.

-

Drive kansiot käytössä ryhmässä.

-

Havaintoja kirjataan tiimivihkoon.

KASTANJAT: tablettejä käytetää kielentietoisuuden harjaannuttamisessa, matemattisiluonnontieteellisissä orientaatioissa, kuvaamisessa ja saduttamisessa sekä tiedon hakemisessa ja hahmotusharjoituksissa. Liikuntaa videoidaan, luontoa videoidaan. Drive-kansiot käytössä ryhmässä. Luetaan erilaisia tekstejä, luetaan kuvia ja symboleja, luetaan merkkejä, käydään kirjastosta
lainaamassa
kirjoja.
Katsellaan
kuvia
ja
keskustellaan,
KUUSAMAT & JALAVAT


Jokaisella lapsella oma Drive-kansio



Käydään säännöllisesti kirjastossa, osa lapsista mukana (vaihdellen jotta jokainen pääsee käymään) -> huomioidaan lasten kirjatoiveet



Tablettia hyödynnetään toiminnassa mm yhdessä lasten kanssa tietoa etsien, musiikkiin, peleihin, kuvaamiseen

-

Drive-kansiot käytössä lapsilla

-

Kuvataan puhelimella/tabletilla ja hyödynnetään niitä havainnoinnin tukena

-

Vieraillaan kirjastossa

KVK

TAMMENTERHOT
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-

Drive-kansiot käytössä ryhmässä

-

Havaintoja kirjataan havainnointikansioon.

-

tablettien käyttöä lisätään ja lasten annetaan itse myös kuvata ja videoida

-

Lorutellaan lorupussin avulla

-

lisätään satukirjojen lukemista niin, että aikuinen lukee lapsille pienryhmissä sekä toki
muutenkin lasten niin pyytäessä.

-

mahdollistetaan isommille rauhallinen kirjanlukuhetki ennen nukkaria

-

pelataan yhdessä paljon lautapelejä

-

sanoitetaan lapsille arjen toimintaa ja tutustutaan uusiin asioihin esim padien ja kirjastokirjojen avulla.

VUORORYHMÄ KUUSET:
Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Vakituinen henkilöstö on valokuvannut ja videoinut ryhmätilanteissa ja siirtänyt kuvia lasten
Drive-kansioihin. Vasukeskusteluissa on päivitetty kuvausluvat ja niistä on tehty yhteenveto,
josta voi tarkastaa tarvittaessa kuvien julkaisuoikeudet. Vasukeskusteluissa on vanhempien
kanssa keskusteltu tabletin käytöstä ja kuunneltu vanhempien toiveita rajoituksista. Tablettien
käyttöä seurattu tukkimiehenkirjanpidolla. Ohjattu tabletin käyttöä muuhunkin kuin oppimispeleihin (kuvaaminen, kuvasuunnistus, musiikin kuuntelu, qr-koodit jne.). Lasten kanssa katsottu
heidän omia valokuvia ja videoita. Älytaulua on käytetty toiminnassa enemmän kuin viime toimikaudella (musiikki, oppimispelit, tiedonhaku).
Lehmusten ryhmässä kuvia käytetty arjessa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Aamuhetkellä viikkostruktuuri. Tuomilla käytössä pukemistikku ja vaatteiden kuvat tabletilla niitä tarvitseville.
Äitiä ikävöivää lasta tuettu katsomalla päivän struktuurikuvaa yhdessä.
Molemmat ryhmät ovat videoineet lasten liikuntaa ja videoiden avulla arvioitu heidän motorisia
taitojaan. Havaintojen perusteella on vasuun kirjattu lapsen liikuntatavoitteet ja toiminta suunniteltu sen mukaisesti.
Kirjastosta on lainattu kirjoja säännöllisesti. Kirjojen aiheet ovat olleet teemaan sopivia (syksy,
autot, nallet, joulu). Olemme tehneet yhteistyötä kirjaston henkilökunnan kanssa pyytämällä
heitä keräämään meille valmiiksi kirjalaatikot. Koronarajoitusten vuoksia emme ole vierailleet
kirjastossa emmekä vaihtaneet kirjoja muiden ryhmien kanssa. Syksyn aikana otimme lainaan
myös Taikkeri-laukkuja (musiikki, taide). Musiikkilaukkua käytimme ryhmän yhteisellä laulutuokiolla.
Koko ryhmän lapset ovat erityisen kiinnostuneita kirjoista tällä toimikaudella. He pyytävät aktiivisesti että heille luetaan ja viihtyvät kirjojen parissa itsenäisesti. Päiväsatu luetaan myös pienille nukkarissa silloin kun he menevät nukkumaan. Toinen satu luetaan Lehmusten tullessa lepohetkelle.
Lehmuksilla on ollut tavoitteena ”Peli päivässä”. Tämä on toteutunut, koska lapset osaavat tällä
hetkellä pelata useita pelejä itsenäisesti. Pelihetket ovat yhteisiä molempien ryhmien kesken
(mallioppiminen). Tuomien lapsilla pelaaminen on lisääntynyt.
Ryhmälle on tehty uusia loru- ja laulupusseja. Lehmukset ovat käyttäneet toiminnassa paljon
erilaisia loru- ja riimikortteja.
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Osallistuminen ja vaikuttaminen (2.7)
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle.
Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimin-taan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.
Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tu-leminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa
kunnioite-taan näitä demokratian toteutumisen keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä
osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen.
Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla
lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Henkilöstö huolehtii
siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kaut-ta lasten käsitys
itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Lapsi on aktiivinen ja vastuullinen toimija, jonka mielipiteet, toiveet ja tarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Kaikilla
lapsilla tulee olla mahdollisuus osallisuuteen ja vaikuttamiseen iästä, kehitystasosta ja taidoista riippumatta. On tärkeä huomioida, että osallisuus on kaik-kien lasten, ei vain puhuvien, oikeus. Aikuisen on tärkeää huomioida ja varmistaa se, että kaikkien lasten mielipide tulee kuulluksi. Aikuinen on aktiivinen ja aloitteellinen vuorovaikutussuh-teessa lapseen.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Lasten havainnointi leikissä ym. toiminnassa ja niistä tehtyjen havaintojen hyödyntäminen toiminnansuunnittelussa – lasten ideat ja mielenkiinnonkohteet suunnittelun pohjana. Työntekijöiden tekemät havainnot lapsista siirtyvät Vasuun! Näin huoltajat saavat lapsesta laajemman
näkemyksen, kun kaikki työntekijät tekevät havaintoja.

Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen
lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan
tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Lapset mukaan toiminnan suunnitteluun ( esim. kokous, kysytään kahden kesken, äänestys jossa
huomioidaan myös vähän ääniä saaneet vaihtoehdot)
Pienryhmätyöskentely joka ryhmässä.
Huomioidaan lapsen ikä osallistumisessa (kuvia esim. lauluista ja leikeistä, josta voi valita mieleisen vaihtoehdon). Kuvien käyttäminen lasten osallistamisessa mm. maahanmuuttajalapset,
lapset joilla ei ole kieltä

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Silmussa leikkitaulun kautta tarjotaan paljon leikkimismahdollisuuksia. Leikkejä lisätään ja
vaihdellaan lasten toiveiden mukaan, näin toimien vastaamme lasten aloitteisiin ja ideoihin. Keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen avulla lapsi huomaa ja oppii, että hän voi vaikuttaa toimintaan. Lapset saavat halutessaan pitää pikkupiirejä ja omia esityksiään ryhmäläisille. Pienryhmätoiminta antaa meille mahdollisuuden paremmin huomioida lasten tarpeet ja toiveet. Lapsi on
meidän ”työnantaja”, teemme työtä häntä varten.

VUORORYHMÄ KUUSET:
-

Aikuinen mukana leikeissä havainnoimassa lasten kiinnostuksen kohteita.
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-

Arjessa aikaa lapsen kanssa juttelulle. Hyödynnetään perushoitotilanteet myös tähän.

-

Aina kun mahdollista, lapsi saa valita, kuvat apuna valintaa tukemassa

-

Toimitaan pienryhmissä, jakaannutaan tiloissa

-

Leikeistä kuvat lasten valintaa tukemaan.

-

Tuomilla käytössä ”Laulupuu” jotta pienetkin voivat vaikuttaa lauluhetkien sisältöön

-

eteisessä laatikko, mihin perheet voivat jättää toiveita lapsen hyvästä päivästä. Toiveet
käydään läpi tiimipalaverissa ja toteutetaan toimikaudella

-

hyödynnetään aamuhetkiä/ aamukokouksia lasten ajatusten ja toiveiden selvittämiseen

-

pienryhmissä toimitaan joka päivä ja huolehditaan pienryhmän toteutumisesta myös iltapäivällä (aikuiset ja lapset jaetaan leikkitiloihin)

-

lasten kanssa sovitaan yhteisistä säännöistä

-

osallistutaan koko talon musiikkihetkiin. Lehmusten ja Tuomien oma laulis perjantaisin.
Kuusten yhteinen kerran kuussa, musiikki/ draama

-

Annetaan lasten osallistua arjen pieniin työtehtäviin: omien tavaroiden huolehtiminen,
leikkien siivous ym.

PIHLAJAT & VAAHTERAT:
-Lasten kanssa jutellaan päivittäin ryhmässä ja kahden kesken. Kannustetaan lapsia kertomaan
omista toiveistaan ja valitsemaan itseä kiinnostavaa tekemistä. Ollaan korvat ja silmät tarkkana
lasten kiinnostuksille, ja rakennetaan niiden mukaan vasun mukaista toimintaa. Kirjataan havaintoja ja toivomuksia ylös esim toivetauluun.
-Aamupiirit ja pienryhmätuokiot ovat lapselle paikka osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja
harjoitella kertomaan mielipiteensä.
-Käytetään eri tapoja äänestää, opetellaan tämän avulla demokraattista päätöksentekoa.
KATAJAT: Ryhmässä työskennellään pienryhmissä (3 ryhmää, joissa kussakin 4-5 lasta) kolmena
päivänä viikossa (tiistai, keskiviikko ja torstai). Maanantai ja perjantai ovat koko ryhmän yhteisiä
päiviä (ma ulkoliikuntaa ja pe leikkipäivä ja jumppavuoro). Pienryhmiä ohjaavat aikuiset ja kunkin
ryhmän toiminta (äidinkieli, matematiikka, lautapelit, tablettityöskentely, kädentaidot jne.) suunnitellaan yhdessä. Ryhmässä pidetään säännöllisesti yhteisiä lasten kokouksia. Tarvittaessa asioista äänestetään. Lasten ajatuksia kuullaan lisäksi ”Lapsen ja huoltajan ajatuksia esiopetussuunnitelmaan” –lomakkeen ja itsearviointitehtävien avulla.
KASTANJAT: Keskustelut lasten kanssa, havainnot lapsista toiminnan aikana ja yhteinen toiminnan suunnittelu, Aännestykset ryhmässä. Pienryhmätoiminta ja sen pohjalta toiminnan suunnittelu. .Lapsen ja huoltajien ajatuksia esiopetussuunnitelmaa- lomake käytössä ryhmässä.
KUUSAMAT & JALAVAT


Kuusamat-ryhmä pitää aamukokouksia joissa voi jutella mieleen tulevia asioita. Pidetään
pieniä äänestyksiä toimintaan liittyen



Huomioidaan lasten yksilöllisiä toiveita
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SAARNIT:
- Aamuhetkellä keskustellaan asioista ja pidetään äänestyksiä.
-

Tarpeen mukaan jaemme toimintaa pienempiin ryhmiin. S2 lasten kanssa vähintään
1krt/vko oma kahdenkeskeinen tuokio.

TAMMENTERHOT
-

jaetaan pienryhmiin ja käytetään eri tiloja

-

havainnoidaan lasten kiinnostusten kohteita ja suunnitellaan toimintaa sen mukaan

-

keskustellaan lasten kanssa arjen asioista ja kysytään mitä haluavat.

KVK
-

Lasten toiveet otetaan huomioon. Lapsia havainnoidaan, heiltä voidaan kysyä toiveita ja
kuvia hyödynnetään.

-

Tilojen hyödyntäminen pienryhmätyöskentelyihin

VUORORYHMÄ KUUSET:
Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Molemmat ryhmät ovat haastatelleet lapsia (aurinko/ sadepilvi) kysyen mielipiteitä päiväkotipäivästä (Mistä tykkää?/ Ei tykkää?) Toiminta suunniteltu tältä pohjalta (esim. toivottu lyhyttä aamuhetkeä). Vanhemmat ovat saaneet kertoa millainen on lapsen hyvä päivä ja toiveita toiminnalle.
Vastaukset käyty läpi tiimipalaverissa ja vasussa. Vanhempien toiveisiin on reagoitu mahdollisimman pian (nikkarointi, tiedonsiirto lapsen päivästä). Alkusyksystä annettiin aikaa lapseen tutustumiselle ja havainnointiin.
Kuvat ovat apuna lasten tehdessä leikkivalintoja. Leikkiympäristöjä on muokattu lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan. Pitkäkestoisen leikin mahdollistaminen on onnistunut yhteistyössä
Mamsellin kanssa.
Nukkumahuoneeseen on saatu avohyllyt, joissa on liikuntavälineet ja leikkitavarat kuvitetuissa
laatikoissa on lasten saatavilla.
Lehmusten aamuhetki on ollut samalla lasten kokous, jossa on kysytty toiveita lasten omista leikeistä, värityskuvista, peleistä, kenen kanssa haluaa leikkiä jne.
Molemmat ryhmät ovat tehneet ryhmän säännöt yhdessä lasten kanssa ja ne ovat kuvitettuna
näkyvillä ryhmätiloissa.
Tilojen jakaminen on onnistunut myös iltapäivisin ja siihen on tiimissä kiinnitetty huomiota. Aikuiset ovat jakaantuneet tiloihin.
Koko talon yhteisiä lauluhetkiä ei ole toteutettu (korona). Tuomilla ja Lehmuksilla on omat laulikset perjantaisin ja kerran kuussa olemme pitäneet yhteisen musiikki-/ draamahetken. Tämä on
auttanut arempia lapsia osallistumaan.
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Ryhmän lapset ovat tällä toimikaudella harjoitelleet vaatteiden viemistä kuivauskaappiin itse,
niiden viikkaamista, omista tavaroista huolehtimista ja leikin siivoamisesta. Ruokailussa lapset
huolehtivat astioiden palautuksesta.
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Kielten rikas maailma (4.5)
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen
tukeminen kytkeytyy lapsen monilukutaidon kehittymiseen (luku 2.7). Lisäksi se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laaja-alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille
uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.
Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista pa-lautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Kieleen tutustuminen tapahtuu varhaiskasvatuksessa arjen kaikissa vuorovaikutustilanteissa työntekijöiden ja toisten lasten
kanssa. Kielen oppimisen tukena käytetään mm. monipuolisesti kuvia ja tarvittaessa esimerkiksi tukiviittomia.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla ->
lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi.
Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Havainnoinnin kautta saamme tietoa lapsen kielenkehityksen tilanteesta!
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen
lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan
tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Lasten kanssa puhutaan lapsen ikätason mukaisesti ; lasta kuunnellaan ja heidän kanssaan keskustellaan.
Kuvien käyttö puheen apuna ; erilaiset tukimateriaalit esim. S2, Kummi3, Lauran päivä, Pienten
kielireppu, RepunTakanassa
Satujen lukeminen kuvien (asioiden nimeäminen) ja tekstin kautta
Lukukummi- hanke Tammenterhoissa ( Aikopa Hanna Vornanen). Talomme yhteyshenkilö on
Anne
Tervonen.
Anne
esittelee
toimintaa
ryhmille
toimikauden
aikana.
Hankkeessa tuetaan lukemisen edistämistä varhaiskasvatuksessa ja vahvistetaan lukemisen kulttuuria, lukutaitoa ja henkilöstön lastenkirjallisuuden käsittelyn osaamista varhaiskasvatuksessa
dialogisen lukemisen menetelmän keinoin, lisätään lasten osallisuutta lukemiseen jo ennen varsinaista lukutaitoa. Tavoitteena on edistää lasten ja heidän perheidensä lukuinnostusta ja harrastusta yhdessä lasten kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kirjastojen kanssa, lapsiryhmien kanssa tutustutaan kirjaston toimintaan ja innostetaan lapsia perheineen kirjaston käyttäjiksi.
Kirjaston hyödyntäminen ( esim. kirjapaketit ryhmään), Silmun kulttuuritarjonnan hyödyntäminen, kultturilaitosten tarjonnan hyödyntäminan
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Kieli on tärkeä ilmaisun väline. Herättelemme lasten uteliaisuutta kieleen mm. teatterin
keinoin, dialogisella lukemisella, KAUK-menetelmällä, sanataiteen avulla. Leikimme paljon sanoilla ja itse tuottamilllamme äänillä. Kirjapaketti teemanmukainen, itsenäistä kirjan katselua ja lukemista on joka kerhokerta. Seuraamme ja havainnoimme lasten puhetta ja vuorovaikutusta
kuten myös omia vuorovaikutustaitojamme. Monilukutaitoa ylläpidetään esimerkiksi puhumalla
pieniä lausahduksia eri kielillä ja laulamalla, tutkimalla symboleja. Lasten omat tarinat ja viestit/
kerhoon aamulla tuodut kirjeet otetaan osaksi kerhotoimintaa ja kannustetaan omaan ilmaisuun.
Puhumme toisillemme kauniisti.

VUORORYHMÄ KUUSET:

-

Tuomilla säännöllisesti suujumppaa ikätasoisesti kerran viikossa

-

Kuulovammaisen lapsen tukeminen arjessa. Jokainen opettelee kuulolaitteen käytön,
Tekee havaintoja lapsen kuulemisesta. Yhteistyö kuntoutusohjaajan kanssa.

-

Laululeikit tukemassa lapsen kielenkehitystä. Kuvitetut laulut.

-

Liikuntaleikit tukemassa lapsen kielenkehitystä.

-

Aikuinen aktiivisessa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.

-

Lasten haastattelut. Esim. Mistä tykkää/ Ei tykkää? + tarkentavat kysymykset. Sadutus.

-

Päivittäin lapsille luetaan

-

toteutetaan Lukukummi-hankkeessa käytettyä Iita ja Eetu- materiaalia.

-

lapsen kielenkehittymistä seurataan (Kettu, lumiukko)

-

harjoitellaan kertomista/ selittämistä/ puheen vuorottelua

-

lapsia rohkaistaan käyttämään kieltä monipuolisesti esim. toivotetaan hyvää huomenta
eri kielillä

-

Draama, lorupussit, riimittely ja kielellä leikittely, arvoitukset ja laulut kielenkehityksen
tukena

-

teatteriesitykset ja lasten omat esitykset

PIHLAJAT & VAAHTERAT:
-Pienryhmätoiminta ja yksilöllinen huomiointi tärkeää kielen oppimisen kannalta. Lasta kuunnellaan ja heidän kanssa jutellaan. Aikuinen aktiivisesti läsnä ja vuorovaikutuksessa, havainnoi lasten
kielellisiä taitoja ja lapsi pääsee paremmin käyttämään ja harjoittelemaan monipuolista kieltä.
Kielellisten taitojen vahvistamista mm. Halinalle-kerhossa, suujumpassa, viskarituokioilla jne.
-Satukirja-projekteja, kuvien tutkimista ja keskustelua kuvista. Lasten haastatteluja ja saduttamista, keppinukke ym. esityksiä.
-Kirjaston hyödyntäminen
-Kuvien käyttö arjessa
KATAJAT: Ryhmässä kerätään tietoa lasten kielellisistä valmiuksista KUMMI3 –alkumittauksen
avulla syyslukukaudella kaikilta niiltä lapsilta, joiden kielellisistä taidoista on tarvetta saada tar-
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kempaa tietoa. Ryhmässä hyödynnetään PECS-kuvia ja kuvastruktuureja puhutun kielen ja ohjauksen tukena kaikissa arjen tilanteissa. Kirjaimiin ja äänteisiin tutustutaan pienryhmissä hyödyntäen mm. ”Seikkailujen eskari” –esiopetusmateriaalia ja tehtäviä. S2-opetusta tarvitsevien
lasten kanssa hyödynnetään säännöllisesti ”Lauran päivä” –materiaalia. Vierailemme kirjastossa
säännöllisesti yhdessä lasten kanssa lainaten sekä yhteistä lukemista että kullekin lapselle yksilöllisesti kiinnostavia kirjoja, joita he voivat lukea ja katsella vapaan toiminnan aikana. Joka päivä
pidetään yhteinen satu- ja rauhoittumishetki ennen lounaalle lähtöä. Myös päiväunet nukkuville
lapsille luetaan päivittäin ääneen satu. Kevätlukukaudella Katajilla toteutetaan juonellinen oppimisseikkailu –projekti, jossa keskiössä ovat mm. lasten kielelliset taidot.
Kastanjat: -Tuetaan monipuolisesti lasten kielellistä ilmaisua, sanavaraston ja kielen sekä lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien kypsymistä. Niilo Mäki instituutin Kummi3 –lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien sekä kielentietoisuuden harjaannuttamisohjelma käytössä esiopetusvuoden ajan.
Ekapeliä pelataan ryhmässä ja kotona. Lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien oppimispelit käytössä.
Kieleen liittyvät lautapelit käytössä. Kirjoja luetaan monipuolisesti esiopeuktsessa. Kirjaimiin tutustutaan, vierailemme kirjastossa ja lainaamme kirjoja. PECS-kuvat käytössä ryhmässä. Ympäristössä lukemaan motivoivia sanalappuja. Sadutamme ja kerromme satuja. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä draama- ja rollileikkiä sekä näytelmäleikkiä ja pöytäteatteria. Opettelemme tervehdyksiä vierailla kielillä. Luemme murretarinoita.
KUUSAMAT & JALAVAT


Käytössä Lauran päivä, pienten kielireppu



Laskeudutaan lasten tasolle kuuntelemaan heitä



Päivälevolla luetaan aina satu



Luetaan ja katsellaan yhdessä kirjoja



Odotteluhetkissä

myös

itsenäistä/kaverin

kanssa

kirjojen

katselua

SAARNIT
-

Kirjastokäynnit säännöllisesti

-

Oman kirjan viikko ja lukupiirit

-

Ekapeli käytössä ryhmässä ja suositeltu sitä pelattavaksi myös kotiin.

-

Kummi3, Pienten kielireppu ja Lauran päivä käytössä.

-

Kuvat käytössä kielenkehityksen apuna

-

Päivittäiset satutuokiot

-

Saduttaminen käytössä myös videon muodossa.

-

Tehdään paljon kielentietoisuuden tehtäviä, ja rikastutetaan lapsen kieltä monipuolisesti.

-

Kerran kuukaudessa kirjainseikkailu, tänä vuonna seikkailemme merellä.

-

Pienten kielireppu käytössä S2-lapsilla

KVK
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-

Kirjojen lukeminen lapselle ja yhdessä lapsen kanssa

-

Kuvista kertominen/jutteleminen lapsen kanssa

-

Asioiden nimeämistä kirjoista

-

Lauletaan, lorutellaan mahdollisimman paljon arjen tilanteissa (odotustilanteet, vessakäynnit…)

TAMMENTERHOT

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

-

Laulu- ja lorupussit

-

päiväunilla luetaan satua

-

luetaan satukirjoja myös pienryhmissä ohjatusti.

-

Halinalle –ohjelma kielenkehityksen tueksi

-

Isommilla oma rauhallinen kirjan lukuhetki ennen nukkaria.

-

Lukukummi-hankkeeseen osallistuminen. Talon lukukoordinaattorina toimii Anne Tervonen.
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Ilmaisun monet muodot (4.5)
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun
kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muoto-jen luova yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja
oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla.
Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on keskeistä myös lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja
il-maisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä osal-listumisen ja vaikuttamisen
osa-alueilla.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen toiminnassa tarjotaan päivittäin lapsille omaehtoista tai ohjattua toimintaa ilmaisun parissa. Varhaiskasvatuksen toiminnassa on tilaa lapsista lähtöisin olevalle luovuudelle ja kekseliäisyydelle. Lasten kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset aiheet huomioidaan työtapojen valinnassa. Varhaiskasvatuksen työntekijät keskustelevat lasten kanssa ja havainnoivat lasten toimintaa lapsilähtöisten ideoiden toteutumisen mahdollistamiseksi.
Varhaiskasvatuksen arjessa mahdollistetaan lapsille omaehtoinen kulttuurin tuottaminen sekä luodaan tilaisuuksia päästä
esiintymään toisille lapsille ja aikuisille. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan esiintymisen erilaiset tavat ja toimintamallit, esimerkiksi esitys voi olla ennalta nauhoitettu, animaatio jne.
Lapsilla tulee olla tieto varhaiskasvatuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Kaikkien välineiden ei tarvitse olla esillä, mutta
lapsilla on oltava tieto esimerkiksi kuvien kautta siitä, mitä he voivat käyttää.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Kulttuurivastaava Toivo Peppanen varalla Seija Tampio; kultturivastaavien tehtävänkuva työhyvinvointisopimuksen liitteenä.
Ulkopuoliset kulttuuritarjoajat, Silmun kulttuuritarjonta
Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla ->
lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi.

Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen
lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan
tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Kirjastossa lapsella mahdollisuus valita mielenkiintoinen kirja, kirjapaketit ryhmiin . Huomioi
teema ja lapsen kiinnostuksen kohteet. Kirjasta on muuhunkin kuin vain perinteiseen kirjanlukuun : herätä kirjan hahmo näkyväksi ryhmään esim. nalle. Lorut, laulut, tarinat, äänimaailmat ja
tarinan elävöittäminen, askartelut, kielelliset tehtävät ja kaikki muukin tekeminen kumpuavat
luetusta kirjasta.
Talon yhteinen musiikkihetki (vastuuhenkilöt Heli Juntunen, Reetta Kärkkäinen. Johanna Tolonen ja Tea Heikkinen) ja ryhmän omat musiikkihetket, erilaisten soittimien kokeileminen, spontaanit musiikkihetket.
Ikätason mukaiset tarvikkeet on helposti saatavilla, kuvitetut säilytyspaika . Aikuinen järjestää
tilaa, välineitä ja mahdollisuuksia lasten omatoimiseen luovuuteen ja tekemiseen.
Lasten ja aikuisten draamaesitykset ( eri muodot ; nukke-, pöytä, - varjo- ja esineteatteri)
Yhdistellään luovasti eri taideaineita toisiinsa ( integrointi muuhun toimintaan) esim. liikunta
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Toiminnassamme kiinnitämme huomiota erityisesti elävöittämiseen. Etsimme koko ajan
uusimpia lastenkirjoja ja -runoja ja lastenmusiikkia käyttöömme. Teeman mukaiset kirjapaketit
saadaan kirjastosta ja kauk-menetelmä käytössä. Meillä on ollut tapana joillekin tuokioille hankkia
musiikintaitaja musisoimaan. Tänä vuonna meitä avustaa pyydettäessä iippa-ope Panu Korkkonen. Oma-ehtoista askartelua kerhossa tarjolla. Silmu tarjoaa tänä vuonna videoiden välityksellä
tarinoita. Tämä on uusi väylä Silmun tarjoamalle lastenkulttuurille. Annamme lapsille mahdollisuuden esittää omaa teatteria. Silmu tekee sanataidepaketin päiväkodeille käytettäväksi.
Kastanjat: Sadutamme. Järjestämme lapsille mahdollisuuksia pienten esitysten valmistamiseen,
esitämme satuja pöytäteatterina, piirrämme ja maalaamme sekä askartelemme erilaisilla materiaaleilla. Nautimme hyvästä lasten kirjallisuudesta. Osallistumme mahdollisiin vierailuesityksiin
katsojina. Laulamme päivittäin. Rytmisoittimet lasten saativilla.
KUUSAMAT & JALAVAT


Hyödynnetään Velhon musikaalista osaamista



Mahdollistetaan lasten osallistuminen kulttuuritarjontaan

KATAJAT: Päiväkodin yhteiset musiikkituokiot on koronan vuoksi toistaiseksi keskeytetty. Musisoimme omassa ryhmässä pienryhmäpäivinä. Eskareille järjestetään toimikauden aikana muutamia yhteisiä teatteriesityksiä: syyslukukaudella Silmun ”Kitara soi!” –esitys ja kevätlukukaudella
Vaara-kollektiivin päiväkotivierailuna toteutettava ”Lumi, Myrsky ja ihmeellinen tunneimuri” –
lastenteatteriesitys. Vierailemme säännöllisesti kirjastossa ja lainaamma laadukasta lastenkirjallisuutta. Päiväkodin kulttuurivastaava (Toivo) osallistuu omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kulttuurivastaavien lapsiperheille järjestämiin kulttuuritapahtumiin (esim. Raatihuoneen Tonttupiha
joulukuussa 2020).
SAARNIT
-

Teemme lasten kanssa omat keppinuket ja valmistamme niistä esityksiä jotka videoimme.

-

Lapset saavat itse suunnitella musiikkituokioita jotka toteutamme.

VUORORYHMÄ KUUSET:

-

Ryhmämme osallistuu talon ja ulkopuolisten tarjoamiin kulttuuritapahtumiin ikäsuositukset huomioiden, esim. Silmu, kaupunginteatteri, vierailevat esitykset, Generaattori

-

Kaikki työntekijät kirjaavat havaintoja lapsesta vasun tueksi.

-

Ryhmässä käytetään draamaa menetelmänä käsitellessä lasten tarpeista lähteviä ilmiöitä
(pöytäteatterit, lasten esitykset ikätaso huomioiden)
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-

Lasten omat esitykset mahdollistetaan.

-

Lasten saatavilla on piirustus- ja maalausvälineitä, lapsia kiinnostavia värityskuvia, askartelutarvikkeita. Aikuinen on apuna järjestämässä mahdollisuuden luovaan tekemiseen.

-

Saatavilla olevista välineistä kuvat helpottamassa lapsen valintaa ja suunnittelua

-

Soittimia lasten käytössä ja niitä vaihdellaan.

-

Velhon suunnittelema toiminta osaksi arkea

-

luetaan lapsille perinnesatuja (Kalevala, Suomen lasten satuaarteet, Eemeli, Peppi Pitkätossu ym,)

-

moniammatillinen yhteistyö; huomioidaan terapeuttien vinkit ja tehdään tiedonsiirtoa

PIHLAJAT & VAAHTERAT:
-Säännölliset kirjastoretket lasten kanssa
- Lorut, laulut joista tehdään myös kortteja tms seinälle, helposti saataville
-Musiikkivälineistön hyödyntäminen, soittimiin tutustuminen ja luova käyttö.
-Moniulotteisia taideprojekteja (esim. musiikin, tanssin,taiteen yhdistämistä)
-Aikuisten ja lasten esitykset

KVK
-

Mahdollistetaan lapsille erilaisia välineitä luovaan tekemiseen, mitä saa kokeilla ja tutkia.

-

Soittimiin tutustuminen

TAMMENTERHOT

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

-

säännöllisesti loru- ja laulupussit käytössä

-

Tutustutaan pienryhmissä soittimiin

-

Lapsilla aina saatavilla piirustusvälineet ja paperia. Myös värityskuvia (rajatusti max kaksi
värityskuvaa/pv). Kannustamme omaan piirtämiseen.

-

ryhmässä käytässä kaksi maalaustelinettä

-

leikkivälineiden paikat on kuvitettu
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Minä ja meidän yhteisömme (4.5)
Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perinteiden, toimintamallien,
arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää
lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen
ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toiminnassa
voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa, erilaisia mediasisältöjä sekä
vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue tukee erityisesti lasten
kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista
(luku 2.7).
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen lapsiryhmien säännöt luodaan yhdessä lasten kanssa ja laitetaan lasten nähtäville kuvilla tai muutoin
lapsille sopivalla tavalla havainnollistettuina. Säännöistä ja niiden perusteluista tulee aidosti keskustella lasten kanssa.
Kajaanin varhaiskasvatuksessa on laadittu katsomuskasvatukseen yhteiset ohjeet, jotka löytyvät Intrasta (Sivistys-> Varhaiskasvatus-> Ohjeet) ja pdf-lomakkeista.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla -> lapsella
on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi. Se mihin

kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen
kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Tutustutaan lähiympäristöön ja osallistutaan eri tapahtumiin
Vietetään perinteisiä juhlapäiviä päiväkodilla , suomalaisuuteen tutustuminen
Eri kulttuureihin tutustuminen tableteilla ja vierailijoiden avulla
Eri yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö , kuten Arvola-koti

SILMU: Juhlapäivät vuotuiset, perheen tavat/perinteet keskusteluissa.
Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

PIHLAJAT & VAAHTERAT:
-Kalenterivuoden juhlien huomiointi, mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös muiden kulttuurien
juhliin ja tapoihin
-Ryhmissä esillä kuvitetut ja yhdessä sovitut säännöt
-Kannustamme ja ohjaamme lapsia huolehtimaan omista tavaroista ja omien leikkien siivoamisesta
-Keskustelemme moraalisista ja eettisistä asioista, jotka nousevat lapsiryhmästä.
KASTANJAT: Tutustumme Seminaarin koulun ja päiväkodin käytössä oleviin sisä- ja ulkotiloihin sekä kam-
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pusalueeseen.Tutustumme kävelyretkillä kaupunkikeskustaan, puistoihin ja lähiluontoon Vierailemme
mahdollisuuksien mukaan MM. taidehallissa ja museossa. Vietämme perinteisiä juhlapäiviä. Käymme
torilla markkinoilla, Kekri-pukkia katsomassa, mahdollisuuksien mukaan koulun yleisurheilukilpailuja
katsomassa sekä Prikaatin esittelyssä ja lasten joulu- ja pääsiäiskirkossa.
KUUSAMAT & JALAVAT


Huomioidaan kalenterivuoden juhlapäivät toiminnassamme mm lorujen/ askartelujen/ laulujen
/ leikkien kautta



Retkeillään lähiympäristössä

KATAJAT: Koronatilanteen vuoksi Katajaryhmän viimevuotinen ylisukupolvinen yhteistyö Arvola-kodin
vanhusten kanssa on toistaiseksi tauolla samoin kuin enimmäkseen kaikki muukin yhteistyö paikallisten
toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutustumme ja retkeilemme lähiympäristöön yhdessä
lasten kanssa. Osallistumme sellaisiin kulttuuritapahtumiin joihin osallistumisen vallitseva koronatilanne
sallii. Liikkuessamme lähiympäristössä opettelemme ja harjoittelemme yhdessä liikennesääntöjä ja liikennekäyttäytymistä. Vietämme ja juhlimme perinteisiä kalenterivuoden juhlapyhiä (Kekri, lasten oikeuksien päivä, joulu, ystävänpäivä, pääsiäinen, vappu, isänpäivä, äitienpäivä jne.).
SAARNIT
-

Tutustumme lähiympäristöön kävellen.

-

Mahdollisuuksien mukaan osallistumme tapahtumiin.

-

Opetamme liikennekasvatusta ja miten käyttäydytään liikenteessä.

-

Vietämme perinteisiä juhlapäiviä

VUORORYHMÄ KUUSET:

-

Lähiympäristö osana toimintaa. Viikottaiset retket leikkipuistoihin, luontoon, kaupunkiympäristöön.

-

kalenterivuoden juhlat otetaan osaksi toimintaa. Huomioidaan niissä lasten ikätaso ja perheen
vakaumus.

-

Osallistutaan varhaiskasvatukselle tarjottaviin tapahtumiin lasten ikätason mukaan. Perheiden
toiveiden mukaan tarjotaan myös korvaavaa varhaiskasvatustoimintaa.

-

Lasten keskinäiset ihmettelyt suhteessa toisiinsa hyödynnetään oppimistilanteina (Esim. Kuulolaitteet. Kerrotaan toisille lapsille niiden tarkoitus). Näin otetaan huomioon lasten monimuotoisuus.

-

Käymme retkillä lähiympäristössä

-

Huomioimme kalenterivuoden tapahtumia toiminnassamme

KVK

TAMMENTERHOT
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-

Retkeilemme lähiympäristössä

-

Vietämme kalenterivuoden mukaisesti perinteisiä juhlapäiviä

-

osallistutaan mahdollisiin varhaiskasvatusikäisille soveltuviin tapahtumiin
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Tutkin ja toimin ympäristössäni (4.5)
Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Lapsia ohjataan
tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun
kehittymistä sekä vahvistaa myön-teistä suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat
lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä asioita
sekä käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma. Hankinnat teh-dään harkiten ja suositaan
välineitä, jotka ovat kestäviä ja tarvittaessa korjattavia. Askarteluissa hyödynnetään kierrätys- ja luonnonmateriaalia.
Lapsia ohjataan käyttämään vettä ja sähköä tuhlaamista välttäen. Lasten kanssa harjoitellaan ja opetellaan ruuan arvostamista. Yhdessä voidaan esimerkiksi seurata ruuan hävikkiä. Opetellaan ruuan annostelua: ”minkä verran jaksan syödä?”.
Merkkipäiviä juhlistettaessa suositaan aineettomia lahjoja. Varhaiskasvatuksessa erilaisissa juhlissa suositaan erilaisia leikkejä
ja muuta toimintaa herkkujen sijaan.
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan lasten kanssa kierrättämistä päivittäisessä toiminnassa. Ryhmissä lajitellaan jätteet kierrätysastioihin yhdessä lasten kanssa.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien
avulla -> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi. Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huo-

miointi)!
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös
Minnan tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Retkeillään lähiympäristössä (metsät,kaupat, nähtävyydet, puistot, kaupunki ym.) ja linjaauto ajelut ->Elämysten antaminen ; Retkisuunnitelmat tehdään aina
Rohkaista ja opettaa lapsia huomaamaan ja havainnoimaan ympäristöä ja oppimaan siitä.
Vuoden aikojen havainnoiminen
Kierrätysmateriaalien käyttö esim askartelussa ja kierrätyksen huomioiminen ja siitä keskustelemine
Liikennekäyttäytyminen, luontotietoisuus, liikkuminen eri ympäristöissä. Ryhmässä liikkuminen ja toimiminen, hyvä käyttäytyminen ja turvallisuus
Ruuan sopivasta määrästä keskustellaan lapsikohtaisesti.
Yhteistyö koulun kanssa esim. koulukurkkaukset, kummiluokat
Eskariin tutustuminen Viskareilla– eskarivierailut keväällä
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Kierrätämme materiaaleissa ja lavasteissa / asusteiden teossa. Kierrätystä käytämme myös joulukalenterin yllätyksessä ja synttärilahjoissa. Tutkimme luontoa ja ympäristöä
eritoten kirjojen kautta. Aamupiireillä tutkimme usein luonnonaarteita (kävyt, lehdet, kivet). Luonnonkierto kulkee mukana.

PIHLAJAT & VAAHTERAT:
-Ryhmässä paperin ja kartongin keräys erikseen. Keskustellaan lasten kanssa kierrätyksen
merkityksestä, luonnon varojen säästämisestä ja luonnon arvostamisesta.
-Tutkitaan luontoa ja luonnon ilmiöitä, eläimiä,kasveja eri vuodenaikoina. Käytetään tutkimusvälineitä esim. luupit.
-Arjen matematiikkaa, huomion ja kiinnostuksen herättely laskemiseen ja numeroihin.
Isommilla matematiikkaleikkejä ja numeroiden harjoittelua.

Kastanjat: Opettelemme kulutuksen säätelyä sammuttamalla valot poistuessamme toimintatiloista. Ohjaamme lapsia ottamaan sopivan kokoisia ruoka-annoksia että ruokaa ei menisi hukkaan. Emme heitä retkillämme roskia luontoon. Havainnoimme ympäristöä ja vuodenaikoja, tutustumme Seminaarin koulun tiloihin ja mahdollisuuksien mukaan teemme
koulukurkkauksen alkuopetuksen luokkiin keväällä 2021. Tutustumme koulun piha-alueen
lisäksi kampusakueeseen ja koululle johtaville katuosuksiin. Opettelemme liikennekäyttäytymistä ja liikenneturvallisuutta. Tutustumme kierrätykseen ja askartelemme myös kierrätysmateriaalista.
KUUSAMAT & JALAVAT


Havainnoidaan ja ihmetellään yhdessä lasten kanssa vuodenaikojen vaihtelua



Hyödynnetään askartelussa kierrätysmateriaalia ja luonnonmateriaaleja

KATAJAT: Retkeilemme lähiympäristössä tarkkaillen ja havaintoja tehden aikuisen mallittaessa. Huomioimme ja noudatamme vuodenaikojen vaihtelua eskaritoiminnassa mm. kädentaidoissa. Koronatilanteen vuoksi jokakeväiset koulukurkkaukset ja eskariin tutustumisvierailut on toistaiseksi keskeytetty. Hyödynnämme toiminnassamme kierrätysmateriaaleja
ja mallitamme lapsille kierrätystä ja jätteiden järkevää käsittelyä.
SAARNIT
-

Teemme retkiä lähiympäristöön

-

Huomioidaan vuodenaikojen vaihtelu eskari toiminnassa, esim. kuvamataidossa.

-

Liikenneteema 2 viikkoa syksyllä

-

Retkeillään lähiympäristössä ja harjoittelemme liikenteessä liikkumista

-

Askartelumateriaalia kerätään luonnosta ja hyödynnetään kierrätysmateriaaleja

KVK

VUORORYHMÄ KUUSET:
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-

Ympäristössä liikkuessa havainnoimme vuodenajan ilmiöitä, opettelemme liikennekäyttäytymistä.

-

Luontomateriaaleja hyödynnetään leikeissä ja askartelumateriaaleina.

-

Lasten ruokailutottumuksiin kiinnitetään huomiota. Opetellaan yhdessä sopiva annoskoko. Ruokailussa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet (allergiat, haasteet,
jokaisen omat tavoitteet).

-

Viikottain kuljemme lähiympäristössä kävellen. Retkistä tehdään retkisuunnitelmat
ohjeiden mukaan.

-

Ympäristön havainnoinnissa tukena valokuvaus ja videointi. Materiaalia tutkitaan
yhdessä lasten kanssa.

-

roskien lajittelu ruokalassa ja ryhmätilassa

-

harjoitellaan aikakäsitteitä (esim. aamuhetkillä päivä, vuodenaika, eilen, tänään,
aamu, ilta jne)

-

mitataan, sijaintikäsitteet, harjoitellaan tilan ja tason hahmottamista (esim. liikunnassa)

-

tuetaan geometristä ajattelua (rakentelu, askartelu, liikuntaleikit)

-

matemaattista ajattelua päivittäin arjen tilanteessa (esim. lasketaan lapset aamupiirillä) arkimatematiikka

-

luokitellaan, vertaillaan ja järjestetään asioita ja esineitä

-

lelut ryhmitellään omiin kuvallisiin paikkoihin yhdessä lasten kanssa

-

tutustutaan numeroihin ja lukumääriin

-

Syntymäpäivänä lapsi puetaan prinssiksi tai prinsessaksi ja hän saa valita ”herkkulautaselta” kuppikakkukortin. Päivänsankari valokuvataan. Hänelle lauletaan ja toivotetaan onnea ikävuosien määrä. Lapsi on saanut toivoa toivelaulun/ -leikin. Perhe voi halutessaan tuoda tarjottavia.

TAMMENTERHOT
-

ryhmässä on kierrätysastiat pahville, paperille,muoville, lasille ja metallille.

-

Opetellaan lasten kanssa ottamaan oikea määrä ruokaa, ettei tule ruokahävikkiä.

-

Käytämme askarteluissa luonnon- ja kierrätysmateriaaleja

-

huomioimme ja keskustelemme lasten kanssa vuodenajoista ja niihin liittyvistä ilmiöistä.
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Arviointisuunnitelma
ja arviointi:
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Kasvan, liikun ja kehityn (4.5)
Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, ter-veyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja
arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä lapsille tarjotaan ravintosuositusten mukaisia aterioita. Varhaiskasvatuksessa tarjottavien aterioiden myötä lapset tutustuvat suomalaiseen ja kainuulaiseen ruokakulttuuriin. Varhaiskasvatuksessa tarjottavien
aterioiden myötä lapset tutustuvat suomalaiseen ruokakult-tuuriin, ruokailutapoihin ja erilaisiin ruokiin. Varhaiskasvatuksessa kannustetaan lapsia terveellisiin ruokailutottumuksiin. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan valtakunnalliset ravitsemussuositukset.
Kajaanin LiikuntaVasu toimii lasten liikkumista ohjaavana suunnitelmana, joka löytyy Kajaanin kaupungin intrasta (Varhaiskasvatus-> lomakkeet -> liikunta) ja pdf-lomakkeista.
Kajaanin varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa Liikkuva varhaiskasvatus.
Varhaiskasvatusyksiköt toteuttavat ohjelmaa omien kehittämiskohteidensa kautta ja Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden
suositusten mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa pyritään siihen, että lapsi liikkuu varhaiskasvatuspäivän aikana kaksi tuntia.
Kaikissa päiväkodeissa toimii nimetyt liikuntavastaavat, joiden tehtävänä on yhdessä muun varhaiskasvatusyksikön henkilöstön kanssa edistää ja koordinoida varhaiskasvatuksessa olevien las-ten liikkumista.
Lasten motorista kehitystä havainnoidaan päiväkodeissa motorisen kehityksen havainnointilomakkeen avulla. Lasten motoriseen kehitykseen liittyvä havainnointilomake täytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman yhteydessä vuosittain.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla ->
lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi. Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen
lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan
tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.

Tablettien hyödyntäminen liikkumisen dokumentoinnissa ja havainnoinnissa ; videoidaan lasten
liikuntaa vähintään 2x toimikaudessa ; kuvataan hetkiä, arvioidaan osaamista yhdessä lasten
kanssa
Lasten saatavilla monipuolisesti erilaisia välineitä ja välineet tarkastetaan säännöllisesti
Aikuinen huolehtii liikunnan ilosta ja liikkumisen mahdollistamisesta
Aikuinen kannustaa kokeilemaan ja yrittämään uusia asioita.
Turhien kieltojen poistaminen (pöydän päälle kiipeäminen, liukumäkeen kiipeäminen
Lasten ravintosuositukset huomioidaan toiminnassa ja tehdään yhteistyötä Mamsellin kanssa.
Liikuva varhaiskasvatus –ohjelma
* ryhmistä valitaan henkilö, joka ottaa vastuulleen ohjelman toteutumisen yhdessä ryhmänsä
kanssa
* joulukuussa tapaaminen vastuuhenkilöiden, talon liikuntavastaavan ja Kainuun Liikunnan Ira

60

Liuskin kanssa – opastus ohjelmaan ; ohjelmaan kirjaamisen tekee talon liikuntavastaava Tiina
Kaurijoki
*perheliikuntatapahtumat 2 kertaa vuodessa ; Liikunnallinen joulupolku alakerran käytävällä
joulukuun ajan. ? Koronan vaikutus?

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Tilojen vuoksi kerhossa piirileikit, mielikuvaliikuntaa, hyppelyitä, ylityksiä ja alituksia pienellä mittakaavalla. Muunneltua satujoogaa aamuisin.
KASTANJAT: Liikkuva varhaiskasvatus vastuuhenkilöksi nimetään ryhmästämme LH Salla Sainio.
Liikuntaleikkejä päivittäin ulkona, sisällä ”välituntiliikuntaa”. Liikunnallistamme päivää hyppäämällä hyppynarua ja lattialaattoja sekä liikuntakortteja käyttäen omassa ryymätilassamme. Porraskäveelyä tulee tilamme sijainnin takia joka päivä. Dokumentoimme videoimalla ja kuvaamalla
liikuntatuokioilla. Saliliikunta kerran viikossa, luistelu- hiihto- ja uintijaksot talvella 2021. Liikumme maltillisesti portaissa. Piha-alueella lapset käyttävät pyöräillessään kypäriä ja ajavat pyöräilylle
varatulla alueella. Lapsilla on päivittäin mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen, kiipeilyyn ja leikkeihin pihalla. Liikuntasalissa toimimme lasten kanssa sovittujen sääntöjen mukaan pitäen huolta
yhteisestä turvallisuudesta. Ohjaamme lapsia noudattamaan ruokailusuosituksia.
KUUSAMAT & JALAVAT


Kuusamilla jumppa torstaisin jumppasalissa ja Jalavilla tiistaistaisin juhlasalissa (vaihdetaan välillä vuoroja jotta kaikki saavat tutustua monpuoliseen liikuntavälineistöön)



Siirtymät mahdollisuuksien mukaan eri tavoin liikkumalla esim alakäytävällä

KATAJAT: Katajaryhmällä ohjattua ulkoliikuntaa viikoittain maanantaipäivinä. Viikottainen saliliikuntavuoro perjantaisin. Lisäksi eskarilaisilla vapaamuotoista ulkoilua ja liikuntaa kaksi kertaa
päivittäin lounaan ja välipalan jälkeen. Havainnoidaan lasten motoristen taitojen kehitystä videoimalla iPadilla lasten liikkumista. Juhlasalin suomaa liikuntamahdollisuutta hyödynnetään aina
silloin kun sali on vapaana ja sen hyödyntäminen on mielekästä/mahdollista. Liikuntavälineitä
tarjolla runsaasti juhlasalissa ja välineet ovat lasten käytössä luvan kanssa.
SAARNIT
-

Saliliikunta kerran viikossa, yksi tunti ohjattua ja yksi tunti vapaata liikuntaa.

-

Videoidaan lasten liikkumista

-

Juhlasalia hyödynnetään liikkumiseen silloin kun se on vapaana.

-

Tarjoamme liikunnan riemua monipuolisesti

-

Jumppavuoro torstaisin juhlasalissa, kaikista pienimmille mahdollistetaan jumppa omassa osastossa

-

Liikuntavälineitä (mm. putki) omassa osastossa. Mahdollistetaan liikuntaleikit sisällä.

-

Havainnoidaan liikkumista ja motoristen taitojen kehittymistä

KVK
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VUORORYHMÄ KUUSET:

-

sitoudutaan Liikkuva varhaiskasvatus- ohjelmaan

-

leikin ja toiminnan ohjaukseen kuvat tueksi

-

pukemistikku niille, jotka tarvitsevat tai tabletilta kuvat vaatteista

-

iloitaan lasten onnistumisista ja uuden oppimisesta yhdessä lasten kanssa, taitoja harjoitellaan riittävien toistojen kautta

-

ohjataan lapsia omatoimiseen syömiseen, käytetään iänmukaisia ruokailuvälineitä, malliateria Lehmuksille ja aikuinen mallina Tuomille. Lapsen osallisuus huomioidaan kysymällä lapsen mielipidettä.

-

Lehmukset ruokailevat Eväsrepussa ja Tuomet Pikku-Köökissä

-

harjoitellaan antamaan ruokarauha ja ohjataan hyvät pöytätavat

-

ruokaan voi tutustua eri aistein, opetellaan sanomaan ”en pidä”, ”pidän”

-

keskustellaan ruokapöydässä, iloitaan ruokaseurasta

-

ruokapaikalla on kuvalliset ohjeet niitä tarvitseville ja Time Timer

-

ruoka- ja kauppaleikit

-

innostetaan lapsia liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan liikunnan iloa heidän mielenkiinnon kohteet huomioiden

-

liikunta on sekä ohjattua että omaehtoista

-

tuetaan lasten kehontuntemusta ja –hallintaa

-

harjoitellaan motorisia perustaitoja ja niiden kehittymistä havainnoidaan

-

liikutaan erilaisissa maastoissa, retket

-

omaehtoista liikuntaa tuetaan sekä ulkona, että sisällä (ei turhia kieltoja)

-

alakäytävän liikuntaradat hyödynnetään

-

pidetään liikuntavälineitä lasten saatavilla ja niitä vaihdellaan

-

annetaan kokemuksia liikkumisesta yksin, parin kanssa ja ryhmässä

-

kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Eri vuodenaikoina huomioidaan kausiliikunta (hiihto, luistelu, mäenlasku)

-

liikuntakasvatus on säännöllistä, lapsilähtöistä ja monipuolista ja tavoitteellista

-

keskiviikkoisin jumppavuoro juhlasalissa (Tuomet) ja liikuntasalissa (Lehmukset) tiistaisin

-

hyödynnetään lähikentät, lähiladut

-

luisteluvuorot jäähallilla, viskarit osallistuu

PIHLAJAT & VAAHTERAT:
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-Annamme mahdollisuuden purkaa energiaa ja harjoitella motorisia ja hienomotorisia taitoja
päivittäin.
-Liikuntasalien hyödyntäminen viikoittain.
-Motoristen taitojen havainnointi kuvaamalla, hacvainnot apuna toiminnan suunnittelussa.
-Nukkarin hyödyntäminen liikkumiseen. Välineitä ryhmässä on ja niitä voidaan valmistaa itse
kierrätysmateriaalista, esim. sanomalehtimailat, sanomalehti-häntäpallot. Annetaan aikaa luoville
liikunnallisille leikeille, ja mieltitään tarkkaan mitä tarvitsee kieltää turvallisuus-näkökulmasta.
- Kannustamme vähän liikkuvia lapsia liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla
-Siirtymätilanteissa eri tyyleillä liikkuminen
-Keskustellaan lasten kanssa terveellisestä ruoasta, opetellaan kunnioittamaan ruokaa ja vähennetään hävikkiä. Kannustetaan maistamaan uusia makuja.

TAMMENTERHOT

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

-

Liikuntasalivuoro tiistaisin isommilla liikuntasalissa (4-5 –vuotiaat) ja pienemmillä 2-3 –
vuotiaat perjantaisin Juhlasalissa.

-

liikuntaa kuvataan vähintään 2x toimikaudessa

-

Talvella salivuorojen lisäksi hiihtoa ja luistelua
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Eri kieli- ja kulttuuriryhmien varhaiskasvatuksen toteuttamista (4.7)
(täytetään tarvittaessa)
Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee eri kieli- ja
kulttuuritaustaisten lasten mahdollisuutta oppia suomea toisena kielenä luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa, pienryhmätoiminnassa ja yksilöopetuksena. Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen kotouttamisohjelmaan ja intraan koottuja maahanmuuttajatyössä käytössä olevia toimintamalleja ja materiaaleja.
Jokaisessa päiväkodissa on nimetty maahanmuuttajatyön yhteyshenkilö, joka huolehtii osaltaan yksikkönsä tiedottamisesta
maahanmuuttajatyöhön liittyvissä asioissa. Yksikköjen yhteyshenkilöt perehdyttävät, ohjaavat ja neuvovat uutta henkilöstöä
niissä ryhmissä, joissa on eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. He ohjeistavat tulkkausten tilaamisen ja toteuttamisen. Yhteyshenkilöt neuvovat mistä materiaalit ja tieto löytyvät. He osallistuvat yhteyshenkilötapaamisiin ja kehittävät sekä jakavat hyviä
käytäntöjä.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Maahanmuuttajatyön yhdyshenkilö Teija Määttänen vara Heli Juntunen; yhdyshenkilön työnkuva työhyvinvointisopimuksen liitteenä.
Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla
-> lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi. Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Tulkkauspalvelun käyttö ; aloitustulkkaukset ja tarvittavat tulkkaukset. Maahanmuuttajatyön
kordinaattori Helena Okkosen tuki. Intrasta löytyvän materiaalin hyödyntäminen maahanmuuttaja perheiden kohdalla (keskustelut, päivästä kertomiset).
Lauran päivä, S2, KiLi, Halinalle, Repun takanassa, Pienten kielireppu – materiaalit löytyy talosta
Kielitaidon arvionti – Kettu – Lumiukko, sekä edellä mainitut materiaalit
Kuvien käyttö päivittäistä; yhteiset kuvat sekä omat yksilölliset kuvat
Tablettia käytetään havainnointiin niin lapsille kuin huoltajille.
Kaikista tapahtumista tulee ilmoittaa etukäteen vanhemmille esim. joulukirkko, seurakuntavierailut, esitykset, juhlat,vierailijat päiväkodilla, jotta vanhemmat voivat itse omiin arvoihin
nojaten päättä osallistuuko heidän lapsensa toimintaan. Jos lapsi ei osallistu, hänelle on järjestettävä vastaavanlaista toimintaa päiväkodilla. Tapahtuman ohjelma tulee olla vanhemmille
näkyvillä ennen tapahtumaa.
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Päiväjärjestys käytössä. Myös venäjänkielinen ”pikasanasto” esillä. Googlen kääntäjää
käytämme keskustelussa vanhempien toiveesta. Helena Okkosen tuki, tulkkaus alkusyksystä.
Kahdenkeskiset hetket leikin, pelien ja askartelun lomassa ovat hyviä hetkiä opetella suomenkieltä. Muokkaamme toimintaa sen mukaan, mistä uskonto- ja kulttuuriryhmästä lapsia on.
Tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan vanhempia.

Kastanjat: Ryhmässämme ei meneillään olevana toimintakautena ole eri kieli- ja kulttuuriryhmien lapsia.
KUUSAMAT & JALAVAT


Tehdään Kettu- ja Lumiukko –tehtävät ajallaan



Sanna ja Elisa käyneet pikatulkkaus –koulutuksen



Ilmoitetaan erilaisista tapahtumista vanhemmille / huoltajille WhatsApp –sovelluksen
vastaanottajalistan kautta

PIHLAJAT & VAAHTERAT:

-

Suomen kielen opettelua kahden kesken ja pienessä ryhmässä leikkien ja pelien avulla,
kirjojen luku, keskustelut ym.

-

Halinalle, pienryhmässä kielellisiä harjoituksia

-

Päiväkodissa ensisijainen lapsille puhuttava kieli on suomi. Tutustumme lapsiryhmässä
lapsen omaan äidinkieleen ja kulttuuriin.

-

Pienten kielireppu-käytössä

-

Kuvien käyttäminen

-

Sanoitetaan toimintaa, nimetään asioita ja esineitä. Toistetaan sanoja.

KVK

KATAJAT: Hyödynnämme tulkkausmahdollisuuksia S2-taustaisten perheidemme kanssa. Katajien ryhmässä käytössä ”Lauran päivä” –materiaali S2-lasten kanssa. Kahdenkeskisiä opetustuokioita järjestetään säännöllisesti. S2-lapsilla käytössä henkilökohtaiset PECS-kuvat ja kuvajärjestykset. Kuvia hyödynnetään muutenkin ryhmässä kaiken yhteisen ja yksilöllisen toiminnan
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tukena. Kuvien rinnalla sanoittamisella tärkeä rooli ryhmän arjessa. Hyödynnämme Kielinuppu
–lauluja toimintamme tukena. Seurakunnan järjestämistä tapahtumista ja niiden sisällöstä
tiedotetaan perheitä aina etukäteen.

SAARNIT
-

Ryhmässämme on käytössä Lauran päivä ja pienten kielireppu.

-

Päiväjärjestyskuvat käytössä koko ryhmällä, omat yksilölliset kuvat käytössä tarvittaessa.

-

Kahdenkeskeiset tuokiot pidetään kerran viikossa ja lähetämme materiaalia myös kotiin.

-

Kielinuppu laulut käytössä kielen kehityksen tukena

TAMMENTERHOT

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

-

Tehdään kettu- ja lumiukkotehtävät

-

päiväjärjestys kuvitettuna

-

kuvaniput arjen toiminnoista käytössä

-

pukeutumiskuvia käytössä niitä tarvitseville

-

sanoitetetaan arjen tilanteissa ja näin kasvatetaan lasten sanavarastoa ja käsiteiden
ymmärtämistä.

-

tapahtumista tiedotetaan perheille, jolloin he voivat valita osallistuuko heidän lapsensa toimintaan. Tapahtumien ohjelma laitetaan esille ennen tapahtumaa.

66

Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen (7.1)
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen . Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.
Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan
arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. (4.2)
Paikallisesti päätetyt asiat:
Jokainen varhaiskasvatusyksikkö laatii varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuvan vuosisuunni-telman toiminnalleen ja yksikkökohtaisesta vuosisuunnitelmasta tehdään tarkennuksia tiimin tasolle. Vuosisuunnitelmat ja niiden toteutuminen arvioidaan toimintakauden päätteeksi. Yksik-kökohtainen vuosisuunnitelma julkaistaan päiväkodin nettisivuilla. Huoltajilla on oikeus nähdä yksikkökohtainen vuosisuunnitelma halutessaan myös päiväkodilla.
Jokaisessa tiimissä toteutetaan säännöllistä ja jatkuvaa itsearviointia. Arvioinnin ja kehittämisen tukena käytetään pedagogista dokumentointia. Tiimipalavereiden aiheena on tärkeää olla tii-missä toteutettavan pedagogiikan arviointi ja kehittäminen

Arvioinnista nousseet kehittämisen
tavoitteet ja suunnitelma sen toteuttamiseksi:

Jokainen työntekijä katsoo seuraavat Opetushallituksen videot ja näistä videoista keskustellaan
tiimipalavereissa:
* Kirsi Tarkka: Johdanto pedagogiseen dokumentointiin I
* Kati Smeds: Miten toteutan pedagogista dokumentointia II
Havainnoidaan lapsia ja kirjataan havainnot erilaisten dokumentointi mahdollisuuksien avulla > lapsella on oikeus saada kaikkien työntekijöiden havainnot hyvän varhaiskasvatuksen perustaksi. Se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu ( positiivinen huomiointi)!
Oman vuorovaikutuksen havainnointi – AES lomake ( Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa)
Minna Velhon tuki ryhmille mahdollistaa havainnoiden tekemisen pienryhmissä. Myös Minnan tekemät ja kirjaamat havainnot otetaan huomiooon ryhmissä.
Tablettien hyödyntäminen:
*henkilökunnan toiminnan videoiminen (esim. pukemistilanne, siirtymätilanne, ulkoilu); jokainen ryhmä videoi yhden toiminnan toimikauden aikana ja käy sen yhdessä läpi tiimipalaverissa. Etukäteen tulle miettiä mitä havainnoidaan esim. aikuinen leikissä, äänenkäyttö, aikuisten
vuorovaikutussuhteet lapsiin, lapsen huomioiminen/huomiotta jättäminen ym. – havainnointi
on tavoitteellista.
* arjen ja toiminnan videoiminen
*kuvat ja videot lapsen taitojen kartoittamisesta, vasussa käyttäminen
Ryhmäkehityskeskustelut/henkilökohtaiset kehityskeskustelut kaikille kevät 2021.
Lähtökeskustelut poissalähteville työntekijöille.
Työhyvinvointisuunnitelmassa sovitutu palaverit toteutuvat!
Päiväkodin
johtajan
kehittämistehtävät
pedagogiseen
johtajuuteen
liittyen.
* auditointikäynnit ryhmissä 1 h/ 1 krt kuukaudessa + havainnointilomakkeen täyttäminen.
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

SILMU: Katsomme videot pedagogisesta dokumentoinnista. Videoidaan aamupiiri, havainnoidaan vuorovaikutusta ja tunnelmaa. Keväällä kehityskeskustelut käydään.

KASTANJAT: Katsomme työparina opetushallituksen videot dokumentoinnista ja peilaamme
omaan dokumentointiimme kehittäen tarpeen mukaan oman ryhmämme dokumentointia. Videoimme työparina toisiammen työtilanteissa. AES-lomake tehdään. Tiimipalaverit säännöllisesti.
KUUSAMAT & JALAVAT


Katsotaan videot ja keskustellaan niistä



Videoidaan toimintaa

KATAJAT: Tiimi katsoo yhdessä tai erikseen sovitut Opetushallituksen informaatiovideot. Hyödynnämme ja käytämme AES-lomakepohjaa sen mukaan miten tiimiä tullaan sen käytöstä ohjeistamaan. Videoimme ryhmän toimintaa iPadeja hyödyntäen (mm. liikunnassa ja lasten keskinäisissä leikkitilanteissa). Osallistumme ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluihin.
SAARNIT
-

Katsomme opetushallituksen videot.

-

AES-lomake

-

Arjen ja toiminnan videoiminen

VUORORYHMÄ KUUSET:

-

Tiimipalaverit säännöllisesti ja ne toteutuvat poissaolijoista huolimatta. Palavereihin varataan erillinen tila.

-

Huolehditaan jokaiselle työntekijälle aika ja mahdollisuus katsoa videot. Kun kaikki ovat
katsoneet, videoista keskustellaan tiimipalaverissa.

-

Palavereihin osallistuneet tuovat tiedon muistiossa ryhmään muille. Jokainen lukee palaverimuistion.

-

Hölöpalaveriin osallistuneet pitävät tukkimiehen kirjanpitoa. Huolehditaan, että osallistutaan tasapuolisesti.

-

Toimikauden aikana kuvataan arjen toimintoja ryhmässä. Materiaalista tehdään havaintoja tiimissä/ reflektoida itsekseen.

-

AES-lomake täytetään toimikauden aikana.

-

Osallistutaan kehityskeskusteluihin.

-

Hyödynnetään Minna-velhon tuki havainnoinnissa

-

Palavereihin osallistuminen ja tiimipalaverien pitäminen

KVK
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-

AES-lomakkeen hyödyntäminen

PIHLAJAT & VAAHTERAT:
- Pidetään kiinni opettajien SAK-ajasta ja annetaan aikaa vasujen kirjaamiseen, lasten
etu!
- Kerätään palautetta lapsilta ja vanhemmilta
- Hyödynnetään pedagogista dokumentointia
- Pidetään tiimipalaverit säännöllisesti
- Pyritään pitämään myös pikkutiimien suunnitteluhetkiä

TAMMENTERHOT

Toteutuneen suunnitelman
arviointi:

-

Katsomme Opetushallituksen videot pedagogisesta arvioinnista ja keskustelemme niistä tiimissä.

-

Arvioimme toimintaamme AES-lomakkeen avulla

-

Palavereista tuodaa tietoa muille tiimissä oleville.

-

Osallistutaan kehityskeskusteluihin.

