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Lukuvuosi

Yksikön tiedot

2020-2021
Yksikön nimi

Lehtikankaan päiväkoti
Päiväkodin johtaja ja hänen yhteystietonsa

Tarja Karppinen, p. 044 7101659
Esiopetusryhmät ja opettajat sekä opettajien yhteystiedot

Kanervat, p. 044 7100732
Tiina Ojavuo
Esikot, p. 044 7100199
Annukka Möttönen
Piia Niva
Leinikit, p. 044-7101832
Eeva Kaikkonen

Lukuvuoden
painopisteet ja
kehittäminen
yksikössä

Kajaanin kaupungin yhteiset painopisteet

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

-eskariaikana neljä pienryhmää, Esikot ja Kanervat toimivat aamulla ja iltapäivällä
yhdessä->luotu uusia toimintatapoja, ja näiden kehittämistä jatketaan koko
toimintakauden ajan
-Leinikkien eskarit ja viskarit toimivat yhteistyössä
-hyödynnetään lähialueita monipuolisesti
-huomioidaan lasten ja huoltajien tarpeet, ajatukset ja ideat oppimisympäristöjen
käytössä ja muokkaamisessa (esim. retki-ideat)
-Koronatilanteen takia otettava huomioon erityiset ohjeet toiminnalle

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, osallistaminen, käytännöt ja arviointi

-päivittäiset keskustelut, tarpeen mukaan esim. puhelinkeskustelut
-lasten oppimissuunnitelmien laatiminen yhdessä lasten ja huoltajien kanssa
(esim. huoltajien ja lasten ajatuksia esiopetussuunnitelmaan -lomake)
-Wilmassa tiedottaminen (esim. esiopetusinfo elokuussa)
-Facebook-päivitykset
-Leinikeillä kuvakansiot drivessa
-tiimipalaverit
-tehdään palautekysely marras-joulukuun vaihteessa--> arvioidaan toimintaa
tämän jälkeen
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Oppimiskokonaisuudet

Yksikkökohtaiset tarkennukset oppimiskokonaisuuksiin

ILMAISUN MONET MUODOT
-lapsen osallisuus esim. askarteluissa
-hyödynnetään paikallista kulttuuritarjontaa
KIELEN RIKAS MAAILMA
-kielellä leikittelyä, riimittelyä, tavuttelua, loruttelua
MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME
-hyödynnetään monitoimitalon monipuolisuutta, sisä- ja ulkotilat
-elämänmenon ihmettelyä
TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI
-lähiluonnossa ja monipuolisissa ympäristöissä liikkuminen
-luonnonmateriaalin hyödyntäminen
-iPadien käyttö
-arkitilanteiden matikkaa
-tutkiminen arjessa
KASVAN JA KEHITYN
-itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelua
-monipuoliset liikkumismuodot
-turvataitojen harjoittelua
S2-opetuksen käytänteet

-kuvien käyttö
-aikuinen tukena leikissä ja arjen tilanteissa, arjen sanoittaminen
-kieltä harjaannuttavat leikit, lautapelit, sovellukset
-Lauran päivä, pienten kielireppu, Kettu-testi

Muut
yksikkökohtaiset
sopimukset,
tavoitteet,
käytänteet ja
aikataulut

-Esikoilla tarvittaessa iltapäiväeskari, myöhempään vuoroon tuleva opettaja pitää
-Esikoiden tiloissa aamupäivällä kaksi pienryhmää, vuoroviikoin ensin ulkoilu ja sitten
toiminta sisällä
-Kanervat koulun siivessä, toimii eskariajan itsenäisesti
-Leinikeillä eskarit ja viskarit jaettu omiin ryhmiin
-Iltapäivällä klo 12 jälkeen Kanervien varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset siirtyvät
Esikoiden tiloihin
-Varataan esiopettajille aikaa keskusteluun ja suunnitteluun yhdessä esim. kaksi kertaa
syksyllä ja keväällä
-Esikot ja Kanervat suunnittelevat toimintaa yhdessä mahdollisuuksien mukaan
-työnohjaus Esikoilla ja Kanervilla syksyllä

Liitteet
✔

✔

Allekirjoitus

2020
17
9
Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma, laatimispvm ___
. ___
. ______
2020
9
17
Yksikkökohtainen tasa-arvosuunnitelma, laatimipvm ___
. ___
. ______

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

Päiväkodin johtajan allekirjoitus

17.9.2020
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Lukuvuosisuunnitelman
arviointi

Allekirjoitus

Posti
PL 133
87101 Kajaani

-Pienryhmätoiminta toteutunut suunnitellusti. Tarpeen mukaan hiottu
toimintatapoja.
-Esikoiden yhteistyö alkuopetukseen toteutunut kerran, luokkavierailu. Kanervilla
yhteistyötä on ollut useammin.
-Lähialueita ja paikallisliikennettä on hyödynnetty monipuolisesti ja lasten ideoita
on kuultu oppimisympäristöjen käytössä.
-Huoltajien kanssa yhteistyö on sujunut suunnitellusti.
-Oppimiskokonaisuudet toteutuneet suunnitellusti.
-S2-opetus toteutunut suunnitellusti lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan.
-Muut yksikkökohtaiset sopimukset toteutuneet sovitusti.
-Oppilashuoltoryhmä on kokoontunut sovitusti syksyllä ja tammikuussa, joka
koettiin hyväksi järjestelyksi. Jatketaan myös seuraavalla kaudella.
-Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma toteutunut sovitusti. Yksikkömme
painopisteet oli oikein mietitty, niihin toiminta on painottunut ja ne ovat olleet
tarpeelliset.
-Syksyn perheilta koettiin toimivaksi. Jatketaan seuraavalla kaudella.
-Tasa-arvo suunnitelma toteutunut sovitusti.

Arvioinnin suorituspvm

Päiväkodin johtajan allekirjoitus

1.6.2020

Käyntiosoite
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani

Puhelin
08 61 551

Sähköposti
kajaani@kajaani.fi

