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

Lukuvuosi

Yksikön tiedot

2020-2021
Yksikön nimi

Seminaarin päiväkoti
Päiväkodin johtaja ja hänen yhteystietonsa

Kirsti Huotari, puh. 044-421 4130, s-posti kirsti.m.huotari@kajaani.fi
Esiopetusryhmät ja opettajat sekä opettajien yhteystiedot

Katajat: Toivo Peppanen, puh. 044-421 4308
Kastanjat: Rauni Kormilainen-Kemppainen, puh. 044-421 4309
Saarnit: Pia Lehtola-Kettunen, puh. 044-421 4126

Lukuvuoden
painopisteet ja
kehittäminen
yksikössä

Kajaanin kaupungin yhteiset painopisteet

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

Tunne- ja vuorovaikutustaidot: Askeleittain-ohjelma ja muut tunne- ja vuorovaikutusmateriaalit,
VEO:n tuki
Pienryhmätyöskentely
Osa-aikainen erityisopetus VEO:n kanssa
Lapsen päivän liikunnallistaminen (Ilo kasvaa liikkuen -hanke)
Sadutus
iPadien käyttö: havainnointi
Driven käyttö dokumentointivälineenä
Kuvien käyttö
Yhteistyö esiopetusryhmien välillä (tauolla koronariskin vuoksi)
Yhteistyö alueen muiden päiväkotien esiopetusryhmien kanssa (tauolla koronariskin vuoksi)
Yhteistyön kehittäminen Seminaarin koulun kanssa (tauolla koronariskin vuoksi)
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, osallistaminen, käytännöt ja arviointi

Kyselyt perheille
Vanhempainillat
Lapsikohtaiset oppimissuunnitelmakeskustelut
Lapsen ja huoltajien ajatuksia esiopetussuunnitelmaan -lomake
Esiopetuksesta kouluun -lomake
Tiedotteet
Wilma, WhatsUp, tekstiviestit, Teams jne.

Posti
PL 133
87101 Kajaani

Käyntiosoite
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani

Puhelin
08 61 551

Sähköposti
kajaani@kajaani.fi
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Oppimiskokonaisuudet

Yksikkökohtaiset tarkennukset oppimiskokonaisuuksiin

Ilo kasvaa liikkuen -hanke.
Seikkailupedagogiikan hyödyntäminen esiopetuksessa.
Ylisukupolvinen yhteistyö lasten ja vanhusten välillä Arvola-kodin kanssa (tauolla
koronariskin vuoksi).
Terveyskeskusvierailut (tauolla koronariskin vuoksi).
Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ei järjestetä joulujuhlia koronariskin
vuoksi. Myös alueellinen yhteistyö muiden päiväkotien esiopetusryhmien kanssa
tauolla edellä mainituista syistä.

S2-opetuksen käytänteet

Repun takanassa -kieliseula
Lauran päivä -ohjelma
Avainsanoja S2 -materiaali
Pienten kielireppu
Kuvat käytössä kaikissa ryhmissä
Laulujen kuvittaminen (Kielinuppu)
Muu, oma materiaali
Muut
yksikkökohtaiset
sopimukset,
tavoitteet,
käytänteet ja
aikataulut

Talon henkilöstöpalaverit, pedatiimit ja ryhmien tiimipalaverit säännöllisesti.
OHR-palaverit
VEO:n käynnit sovittu ryhmien kanssa
Koulukuraattorin osallistuminen palavereihin
Koulupsykologin käynnit ryhmissä (tällä toimikaudella etäyhteyden päässä)

Liitteet
✔

✔

Allekirjoitus

2020
30
9
Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma, laatimispvm ___
. ___
. ______
2020
9
30
Yksikkökohtainen tasa-arvosuunnitelma, laatimipvm ___
. ___
. ______

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

Päiväkodin johtajan allekirjoitus

Kajaanissa 30.9.2020
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Lukuvuosisuunnitelman
arviointi

Kajaanin kaupungin yhteiset painopistealueet / Seminaarin päiväkoti
Osallisuus
- Lapset ovat osallisia yhteiseen kulttuuriseen vuodenkiertoon
- Lasten kokoukset
- Lapset ovat olleet osallisena toiminnan suunnittelussa
- Lapsilta nousseita ideoita otettu osaksi toimintaa
Positiivinen pedagogiikka
- Kastanjoilla ja Saarneilla käytössä Vahvuusvariksen -pedagogiikka sekä lasten vahvuuspuut, Katajilla nämä käytännöt
suunnitteilla
Tunne- ja vuorovaikutustaidot
- Kastanjoilla "Häijy-herneitä ja lempeyslientä" -materiaali ollut käytössä sekä jossain määrin "Askeleittain" -ohjelma, Saarneilla
"Pähkinänsydän" -materiaali, Katajilla "Askeleittain" -ohjelma jossain määrin sekä lisäksi tunnetuokioita mm. "Nallekorttien" avulla
- Korona-aikana kaikkiin koteihin jaettiin vanhemman kanssa yhdessä tehtävä tunnemateriaalipaketti
Pedagoginen dokumentointi
- Drivekansiot kaikilla ryhmillä käytössä ja arjen yhteydessä otettuja kuvia lähetetty Driven kautta koteihin perheille
- Tabletit olleet käytössä lasten kanssa oppimisen tukena
- Kastanjoilla opeteltu sähköisen kirjan käyttöä
- Saarneilla tehty käsin kirjallista havainnointia
- Kaikissa ryhmissä kuvattu tableteilla ryhmän toimintaa (esim. jumppia)
Toimintakulttuuri ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Koko talo on mukana "Ilo kasvaa liikkuen" -hankkeessa
- VEO:n käynnit kaikissa ryhmissä sekä osa-aikaista erityisopetusta sitä tarvitseville eskareille
- Pari- ja pienryhmätyöskentelyä toteutettu kaikissa ryhmissä
- Korona-aikana perussiivousten yhteydessä Katajien ryhmässä muutettu fyysistä oppimisympäristöä
- Kuvat käytössä kaikissa ryhmissä
- Seminaarin koulun kanssa muutamia yhteisiä ulkoliikuntakertoja, eskarit vierailivat koulun joulujuhlan kenraaliharjoituksissa,
Katajat vierailivat yhden kerran kummiluokassa (2A / Henna Hyvönen)
- Korona-pandemian vuoksi kouluyhteistyö (esim.koulukurkkaukset) ja tulevien eskareiden eskaritutustumiset jääneet kokonaan
pitämättä
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, osallistaminen, käytännöt ja arviointi
- Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, osallistaminen, käytännöt ja arviointi ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti
Oppimiskokonaisuudet
- Englannin kielen kielimaistajaiset syyslukukauden 2019 osalta. Kevätkaudelta projekti päättyi rahoituksen puutteeseen.
- Kevätlukukaudella 2020 AIKOPA:n opiskelijoiden liikunnallista kielikylpyä kaikilla ryhmillä yhteensä 6 kertaa
- Päät ja hännät -tanssi- ja sanataidehanke syyslukukaudella 2019 toteutunut suunnitelman mukaisesti
- Saarneilla ollut seikkailupedagogiikkaa kuukausittain syyskuusta alkaen ja Katajilla alkoi juonellinen seikkailuprojekti Astrid
Lindgrenin "Mio poikani Mio" sadusta (yhteensä 3 kertaa ennen korona-pandemian alkua)
- Katajilla ylisukupolvinen yhteistyö Arvola-kodin kanssa (yhteensä 3 kertaa ennen korona-pandempian alkua)
- Lisäksi Kastanjoilla ja Saarneilla laulu-leikkivierailut Kajaanin pääterveyskeskuksen vuodeosastolla
- Muut yksikkökohtaiset oppimiskokonaisuudet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti
S2-opetuksen käytänteet
- Kastanjoilla ollut käytössä "Repun takanassa" -kieliseula ja "Lauran päivä" -ohjelma, Saarneilla käytetty yhden lapsen kohdalla
Lauran päivää huhtikuusta eteenpäin, Katajilla käytetty yhden lapsen kohdalla Lauran päivää vuodenvaihteesta eteenpäin sekä
mm. Eka pelin arabiankielistä sovellusta
- Kuvat olleet käytössä kaikissa ryhmissä
- Lauluja kuvitettu Saarneilla ja Kastanjoilla
Muut yksikkökohtaiset sopimukset, tavoitteet, käytänteet ja aikataulut
- Talon yhteiset ja tiimien palaverit toteutuneet suunnitellusti
- OHR-palaverit toteutuneet suunnitellusti
- VEO:n käynnit toteutuneet suunnitellusti
- Koulupsykologin käynnit toteutuneet suunnitellusti
- Lisäksi yhteistyö koulukuraattorin ja sosiaalityöntekijöiden kanssa toteutunut suunnitellusti
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