
Sivistysosasto
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva toimintasuunnitelma
Toimintakausi 2022–2023

Palautetaan syyskuun loppuun mennessä varhaiskasvatuksen johtajalle.

Päiväkodit laativat vuosittain kaikkia yksikön toimintamuotoja koskevan toimintasuunnitelman kunnassa
käytössä olevaan lomakepohjaan. Päiväkodin johtaja laatii suunnitelman syyskuun loppuun mennessä yhdessä
päiväkodin henkilöstön kanssa ja sen hyväksyy varhaiskasvatuksen johtaja. (Vasu s.6)

Toimintayksikkö: Mutala, Kaihari, Vahanta

Käsitelty toimintayksikössä: 10.9.2022

Kuvaus toimintayksiköstä

Yksikön toimintamuodot: Varhaiskasvatus ja esiopetus

Ryhmät: 2 esiopetusryhmää, 4 varhaiskasvatuksen ryhmää

Toimintayksikön arvoperusta

Varhaiskasvatusyksiköissä käydään säännöllistä arvokeskustelua siitä, miten Ylöjärven kaupunkistrategian
arvot ja varhaiskasvatuksen perusteiden mukaiset arvot näkyvät varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Käyty
keskustelu tiivistetään toimintasuunnitelmaan. Jokaisen varhaiskasvatuksen henkilökunnan jäsenen on tärkeä
miettiä omia arvojaan ja miten ne näkyvät tavassa tehdä työtä lasten kanssa. (Vasu s.26)
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Yksikön arvot

MuKaVa työyhteisön arvot
Arvopohjamme peruspilarit:
Myötätunto - kuunnellaan enemmän kuin puhutaan. Osaanko kuunnella, pidänkö kuuntelemista
tärkeänä?  Hyväksymme tunteiden näyttämisen, kuulemme ja kannattelemme.
Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus, arvokkuus ja kohtaaminen omana itsenään, oikeus olla
sellainen kuin on - toiminnan jousto tilanteen ja kehitystason mukaan.
Ihmisenä kasvamisen tukeminen - ”Kasva parhaaksi omaksi itseksesi ja muita huomioivaksi” -
itsetunnon tukeminen, kannustava aikuisuus ja positiivisen kautta tapahtuva palautteen
antaminen ja ohjaaminen - positiivisen palautteen merkitys myös työntekijöiden kesken -
vanhempien kohtaaminen samalla tavalla.
Yhteisöllisyys - me ollaan me, kaikki yhdessä tasavertaisina.
Pohjana kaikelle on turvallinen aikuinen!

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitelty toimintayksikössä 10.09.2022

Laaja-alaisen osaamisen huomioiminen yksikössämme

Digitaalinen osaaminen
Tampereen seudulla on linjattu yhteisesti digitaalisen osaamisen tavoitteet ja ne on kirjattu päivitettyyn
Varhaiskasvatussuunnitelmaan. Olemassa oleva TVT-suunnitelma on vielä voimassa, mutta se päivitetään
syksyn 2022 aikana.

Miten tuette digitaalista osaamista?

Mukava alueella digitaaliset laitteet ovat käytössä viikoittain. Aikuiset opettavat ja ohjaavat laitteiden
käyttöä. Niitä käytetään monipuolisilla tavoilla, kuvataan, kuunnellaan satuja, pelataan oppimispelejä.
Lasten kanssa arjen tilanteissa nousee vastuullisuuden kysymyksiä ja niitä pohditaan yhdessä aikuisten
kanssa. Digitaalisten laitteiden käyttö on oleellinen osa työn tekoa aikuisilla. Vanhempien kanssa
käydään keskustelua sopivasta laitteiden käyttöajasta, ruutuajasta, ikärajoista.

Lasten digitaalista osaamista kehitetään Uudet lukutaidot -ohjelman mukaisesti. Henkilöstön vahva tuki
digitaalisia laitteita käytettäessä tulee huomioida erityisesti pienten lasten kanssa.  Lapset tutustuvat yhdessä
henkilöstön kanssa turvalliseen ja vastuulliseen mediavälineiden ja -sisältöjen käyttöön. Lasten kanssa
pohditaan ja arvioidaan verkossa olevan tiedon luonnetta ja luotettavuutta. Tavoitteena on yhteistyössä
huoltajien kanssa ylläpitää tasapainoa lapsen suojelemisen ja kehittyvän itsenäisyyden välillä (Vasu s. 35-36).

Miten hyödynnätte Uudet lukutaidot -ohjelmaa lasten digitaalisen osaamisen tukemisessa?
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Suunnitelmallisesti tutustutetaan lapsia pienemmästä esikoululaiseen laitteiden vastuulliseen
käyttöön aikuisen ohjauksessa.

Yksikön toimintakulttuurin kehittäminen

Varhaiskasvatuksessa tuetaan yksiköiden ja toimintamuotojen omaa kehittämistyötä. Kokemuksia ja hyviä
käytäntöjä jaetaan henkilöstön kesken. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia ammatilliseen keskusteluun.
Toimintakulttuurin kehittymistä tuetaan vakiinnuttamalla vertaisoppimisen keinoja esim. agentti- ja
mentorointimenetelmillä. Varhaiskasvatuksessa kokeillaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia
menetelmiä, välineitä ja sovelluksia. (Vasu s. 41)

Miten mahdollistatte pedagogisen keskustelun, osaamisen jakamisen ja jokaisen mahdollisuuden
osallistua?

Kokoonnumme pienillä lomilla yhteen taloon päivystämään ja silloin tapahtuu henkilöstön välillä
paljon vertaisoppimista. Koulutuksiin kannustetaan henkilöstöä varahenkilöjärjestelyin ja kertynyttä
tietoa jaetaan omissa työyhteisöilloissa, suunnittelupäivässä, pedapalavereissa ja tiimipalavereissa.
Näissä samoissa kokoontumisissa kehitämme yksiköidemme toimintaa sekä koko alueen pedagogista
toimintaa.

Inklusiivisten toimintatapojen kehittäminen ja toteuttaminen yksikössä
Inklusiivisuus toteutuu laadukkaassa pedagogisessa toiminnassa, erityispedagogisessa osaamisessa, kasvatus-
ja opetushenkilöstön sitoutumisessa inklusiivisiin periaatteisiin, ympäristön muokkaamisessa lapsille sopivaksi
ja yhteistyössä vanhempien ja monialaisten ammattilaisten kanssa. Jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti
oikeus omassa lapsiryhmässään toteutuvaan varhaiskasvatukseen sekä kehityksen ja oppimisen sekä
hyvinvoinnin tukeen. Lapsella on kuitenkin tuen tarpeidensa mukaisesti oikeus myös varhaiskasvatukseen ja
tuen toteuttamiseen pienennetyssä lapsiryhmässä (esim. lapsiryhmän pienennys, pienryhmä, integroitu ryhmä,
erityisryhmä). (Vasu s.40)

Miten kehitätte inklusiivisia toimintatapoja ja miten ne näkyvät toiminnassa?

Arvomme näkyvät toiminnassa. Pysähtyminen arjen valintojen ääreen ja keskustelun käyminen
valintojen vaikutuksesta arkeen ja lasten elämään. Oppiminen tilanteissa ja tilanteista. Yksilöllisen
tuen tarve ja arjen perustellut keinot.

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

Kehotunnekasvatus
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Lasten kanssa opetellaan turvataitoja, vahvistetaan itsearvostusta ja itsemääräämisoikeutta. Lasta tuetaan
ymmärtämään, että keho on oma, arvokas ja tärkeä. Lapselle seksuaalisuus, itsensä tutkiminen ja kehostaan
nauttiminen on hyvin luonnollista ja avointa. Lapselle opetetaan oman ja muiden kehojen arvostamista, ja
opetetaan mitkä alueet kehossa ovat yksityisiä. Lapsia kannustetaan avoimeen ja sallivaan keskusteluun ja
luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa kaikille tunteille ja kysymyksille on tilaa. Asioista puhutaan niiden oikeilla
nimillä lapsen ikätaso huomioiden. Aikuisella on vastuu siitä, että lapsi uskaltaa kääntyä kaikissa kysymyksissä
ja ongelmissa aikuisen puoleen. (Vasu s.33)

Miten huomioitte lapsen kehotunnekasvatuksen?

Kun arjessa näitä asioita nousee esille, niitä pohditaan yhdessä lapsen tai lasten kanssa. Keskustellaan
lasten kanssa koskemattomuudesta ja henkilökohtaisen tilan (uimapukualue) merkityksestä.
Aiheeseen tutustutaan lasten kanssa monipuolisesti, kirjallisuus, nettisivut. Lapsen mieli, tunne- ja
turvataitoja lapsille materiaalien käyttö. Väestöliiton sivut. Opetellaan, miten toista kosketaan. Ei
sanan käytön opettelu.

Kestävä elämäntapa
Sosiaalisesti kestävä elämäntapa on varhaiskasvatuksessa keskeistä. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen
oppiminen pedagogisesti suunnitelluissa toiminnoissa sekä arjen eri tilanteissa ovat olennaisia. Henkilöstön
antama malli ja esimerkki ovat erityisen tärkeitä. Osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemus luon hyvinvointia
nyt ja myöhemmin. Lapsi voi ikätasonsa mukaan vaikuttaa arjessaan moniin asioihin.
Ylöjärvellä on käytössä kestävän elämäntavan käsikirja, joka tukee kasvattajia tiedon kartuttamisessa ja arjen
toiminnoissa. Päiväkotien kestävästä kehityksestä vastaavat työntekijät pitävät keskustelua teemasta
säännöllisesti yllä omassa työyhteisössään (Vasu, s. 46)

Miten käytätte kestävän elämäntavan käsikirjaa ja siinä olevaa materiaalia?

Työyhteisössä nostetaan esiin käsikirjan asioita. Tiimin työntekijät opettelevat muistamaan käsikirjan
olemassa olon. Kestävää elämäntapaa käsitellään lasten kanssa eri tavoin ja eri materiaalien kautta.
Mappa.fi sivujen kautta löytyy paljon hyvää tietoa käsitellä lasten kanssa kestävän elämäntavan
asioita. Jokapäiväiset arjen tilanteet luovat paljon hyviä kestävän elämäntavan oppimistilanteita.

Miten edistätte hiilineutraalisuutta yksikössänne? (Kaupunkistrategia 2022–2032)

Pyritään pitämään palavereja teamsin välityksellä, vältetään turhaa siirtymistä talosta toiseen.
Opetellaan lasten kanssa ruoan järkevää annostelua ja hävikin pienentämistä. Tutustutaan
tarjottavaan kasvisruokaan. Työyhteisössä kierrätetään lasten leluja ja tavaroita.

Liikuntakasvatus
o vahvistamme varhaiskasvatuksessa lasten fyysistä aktiivisuutta ja ylläpidämme liikunnallista

toimintakulttuuria.
o havainnoimme ja tuemme lasten motorisia taitoja erilaisin menetelmin.
o käytämme Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa, hyödyntäen omien asiantuntijoiden osaamista
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o harjoittelemme turvallista liikkumista lähiympäristössä. Poliisi tekee opetusvierailuja
varhaiskasvatuksen toimipisteissä ja opastaa lapsia liikenneturvallisuuteen.

Yksikön oppimisympäristöt ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään suunnitelmallisesti monipuolisia oppimisympäristöjä.
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät toimintaperiaatteet sekä mahdolliset muut yhteistyötahot
kirjataan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelmaan kirjattuja oppimisympäristöön liittyviä asioita ja
niiden toteutumista arvioidaan ja kehitetään vuosittaisen itsearvioinnin yhteydessä. Oppimisympäristöjen
arviointia ja kehittämistä tehdään yhdessä lasten ja huoltajien kanssa sekä vertaisarvioinnin keinoin.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö ilmoittaa epäkohdista päiväkodin johtajalle. Oppimisympäristöjen kehittämistä
toteutetaan yhdessä Ylöjärven kaupungin tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa. (Vasu s. 48)

Miten arvioitte ja kehitätte oppimisympäristöjä?

Kehitetään arjesta nousevien asioiden pohjalta. Arviointia tehdään lähes viikoittain. Arviointia
tehdään lasten kanssa. Heidän tarpeitaan, toiveitaan ja mieltymyksiään otetaan huomioon.

Yhteistyö varhaiskasvatuksessa

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
Luottamuksen pohja huoltajien kanssa luodaan päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen
henkilöstö kannustaa huoltajia osallistumaan yhteiseen suunnitteluun ja arviointiin sekä tukee huoltajia
keskinäisessä verkostoitumisessa. Tulevaisuudessa nostamme säännöllisin välein pedagogisesti tärkeitä
aihealueita arjen vuorovaikutustilanteisiin ns. ovensuukeskusteluihin. Saamaamme tietoa hyödynnetään
toiminnan ja toimintaympäristön suunnittelussa. (Vasu s. 50)

Miten mahdollistatte huoltajien osallisuuden?

Tärkeimpiä hetkiä arjessa ovat päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa. Näiden lisäksi huoltajien
kanssa pidetään vasukeskusteluja pari kertaa vuodessa, päiväkodin ja kaupungin kyselyt.
Vanhempainillat ja muut tapahtumat vanhempien kanssa.

Monialainen yhteistyö
Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun, neuvolapalvelujen, lasten ja
nuorten erityispalveluiden, terveyspalvelujen, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa sekä hallinnon että
käytännön toiminnan tasolla. Muita yhteistyötahoja ovat mm. eri uskontokunnat ja yhdistykset. Yksityisen
palveluntuottajan kanssa tehtävä yhteistyö koostuu ohjauksesta ja valvonnasta sekä yhteistyötapaamisista
(Vasu s.51)
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Varhaiskasvatusyksiköt tekevät aktiivista monialaista yhteistyötä. Henkilöstö ohjaa asiakasperheitä
palvelujen piiriin perheen tarpeiden mukaisesti.

Miten kehitätte yhteistyötä alueen lastenneuvolan kanssa?

Pyrimme tiivistämään yhteistyötä palaverien muodossa.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköiden suunnittelukäytännöt, palaverikäytännöt ja työryhmät
Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköissä opettajat kokoontuvat viikoittain pedatiimiin, johon
mahdollisuuksien mukaan osallistuu myös lastenhoitajia. Pedatiimissä suunnitellaan, arvioidaan ja
kehitetään varhaiskasvatuksen yhteisen pedagogisen vuosikellon mukaisia asioita. Pedatiimien lisäksi

yksiköissä järjestetään lapsiryhmäkohtaisia tiimipalavereita sekä lastenhoitajien omia
kehittämispalavereita. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa mahdollistetaan lasten ja
huoltajien osallisuus.

Pedatiimin uudistettu vuosikello otetaan käyttöön.

Pedagoginen dokumentointi
Henkilöstö toteuttaa yhdessä lasten kanssa digitaalisin menetelmin monipuolista pedagogista dokumentointia.
Lapset ovat osallisina dokumentoinnissa esimerkiksi videoimalla, valokuvaamalla tai äänittämällä itse. Erilaisia
talletettuja dokumentteja käydään läpi myöhemmin lasten kanssa, tiimipalavereissa sekä huoltajien
tapaamisissa kuten vasukeskusteluissa. Digitaalisia dokumentteja hyödynnetään pedagogisen toiminnan
suunnittelussa ja arvioinnissa. Digitaalista dokumentointia voidaan hyödyntää myös tukea tarvitsevien lasten
moniammatillisessa yhteistyössä muun muassa videomateriaalia käyttäen. (Vasu s. 55)

Miten hyödynnätte digitaalisia menetelmiä pedagogisessa dokumentoinnissa?

Padlet seinä, päikky ja ryhmävasu.

Oppimisen alueet

Kielten rikas maailma (vasu s. 58)

Lukeva elämäntapa
Ylöjärven varhaiskasvatus mahdollistaa lapsille monipuolisia mahdollisuuksia tutustua kirjoihin ja
kirjallisuuteen. Kirjat ja kirjallisuus ovat osana pedagogisesti suunniteltuja ja ohjattuja hetkiä sekä mukana
arkisissa tilanteissa, kuten päivälevolle mennessä ja siirryttäessä tilanteesta toiseen. Varhaiskasvatuksessa
panostetaan lukevaan elämäntapaan tukemalla ja innostamalla lapsia monipuolisesti. Tähän liittyy lukemisen
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huomioiminen toimintaympäristöissä sekä vanhempien osallistaminen ja tukeminen lapsen kannustamisessa
kirjallisuuden pariin.

Kirjaston ammattilaiset ovat sitoutuneet ohjaamaan ja opastamaan aineistojen äärelle ja lukuelämyksiin sekä
tarjoamaan palvelujaan vastaamaan varhaiskasvatuksen tarpeita. Kirjasto tukee varhaiskasvatushenkilöstöä ja
vanhempia lukemaan innostamisessa ja lapsen kielellisen kehityksen edistämisessä. (Vasu s. 60)

Miten toteutatte lukevaa elämäntapaa?

Kirjoja on arjessa tarjolla monessa paikassa lapsille. Kirjoja vaihdellaan, käydään kirjastoaotossa.
Kirjoja luetaan arjen eri tilanteissa, kuunnellaan lukulumoa. Tehdään retkiä kirjastoon.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee ryhmien laadukasta peruspedagogiikkaa ja on mukana yleisen,
tehostetun sekä erityisen tuen prosesseissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsiryhmissä
toteuttaen kolmitasoista tukea yhdessä henkilöstön kanssa samalla konsultoiden ja ohjaten heitä tukeen
liittyvissä asioissa. Lapsiryhmien muodostaminen tehdään yhteistyössä päiväkodinjohtajan, varhaiskasvatuksen
erityisopettajan ja lapsiryhmän henkilöstön kanssa. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu tuen
toteuttamiseen ja kaikilla on vastuu siitä.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja huolehtii, että tukea tarvitsevan lapsen kanssa työskentelevä henkilöstö
sitoutuu käyttämään erityisopettajan kanssa sovittuja tuen menetelmiä ja arvioimaan niiden vaikutusta lapsen

kehitykseen ja oppimiseen yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Henkilöstön tuen osaamista lisätään
tarvittaessa koulutuksilla ja työssä oppimista ohjaamalla. (Vasu s.75)

Miten vastuut tuen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä jakautuvat?

Tuen tarpeen havaitsee ryhmän henkilöstö, veo tai huoltaja. Tuen tarpeesta keskustellaan
yhteistyössä. Lapsen näkökulma otetaan myös huomioon. Johtaja tulee mukaan tuen resursseista
mietittäessä. Tuen tarve kirjataan vasuun ja sitä arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Noudatetaan
kaupungin yhteistä linjaa.

Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ylöjärven varhaiskasvatuksen kehittäminen tapahtuu säännöllisen arvioinnin ja henkilöstön keskinäisen sekä
lasten ja huoltajien kanssa käydyn vuoropuhelun kautta. (Vasu s. 93)

Ylöjärven varhaiskasvatuksessa arvioidaan yksikön toimintasuunnitelmaa, ryhmäkohtaista
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja lapsikohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa itsearvioinnin, kyselyjen ja
keskustelun keinoin. Itsearviointia toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti Varhaiskasvatuksen laadun
perusteet ja suositukset -asiakirjan ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään erilaisia
dokumentteja. (Vasu s. 94)
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Lapsille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuuksia ajatustensa ja mielipiteidensä esittämiseen. Huoltajille
järjestetään säännöllisesti tilaisuuksia varhaiskasvatuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. (Vasu, s.
94)

Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköissä toimintaa arvioidaan Karvin (Kansallinen koulutuksen
arviointikeskus) ohjeiden mukaisesti, mm. tavoitepohjaisen arvioinnin menetelmällä. Lapset arvioivat
varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ryhmissä mm. laatupelin avulla.

Toimintasuunnitelmaa arvioidaan pedatiimin vuosikellon mukaisesti päiväkodin johtajan ja
henkilöstön välisillä keskusteluilla ja itsearvioimalla. Arvioinnin perusteella valitaan yksikön toiminnan
kehittämiskohteet.

Asiakkaille tehdään päiväkotikotikohtainen kysely ajankohtaisista asioista vähintään 1 krt/v. Huoltajille
järjestetään mahdollisuus yhteisiin keskusteluihin ja pohdintoihin.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvan
arvioinnin periaatteella huoltajien kanssa Päikky-järjestelmän kautta.
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Varhaiskasvatusryhmän toimintasuunnitelma
(esiopetusryhmä tekee lukuvuosisuunnitelman, joka sisältää vastaavat asiat)

Palautetaan päiväkodin johtajalle

Ryhmän nimi:

Henkilöstö:

Toiminta kasvattajien kesken (= tiimisopimus)

Vuorovaikutus kasvattajien kesken

Miten huolehdimme työtiimin avoimesta ilmapiiristä?
Miten huolehdimme työtiimimme kehittämisestä ja innovoinnista?
Yhteistyö muiden tiimien kanssa
Palautteen antaminen tiimin työntekijöiden kesken

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Miten suunnittelemme toimintaamme (kuka, koska, miten)?
Miten havainnoimme, dokumentoimme ja arvioimme tiimimme toimintaa (kuka, koska, miten)?
Miten ja milloin arvioimme ryhmämme toimintasuunnitelman toteutumista?
Työntekijöiden vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen sekä vastuunjako
Henkilöstön itsearviointi esim. erilaiset itsearviointilomakkeet mainitaan

Tiedonkulku

Miten huolehdimme tiedonkulun arjen päivittäisissä asioissa?
Miten huolehdimme tiedon kulun palavereista ym.?

Muut asiat

Poikkeustilanteet (henkilöstön äkillinen sairastuminen tms.)
Muut meidän tiimillemme tärkeät sovittavat asiat
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Toiminta lasten kanssa

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden huomioiminen lapsiryhmän toiminnassa (Vasu, s. 29)

Ajattelu ja oppiminen
esim. miten lapsia opastetaan kannustamaan toisia, miten lapsia rohkaistaan ihmettelemään ja
tutkimaan, miten lapsia kannustetaan löytämään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin, miten lapsia tuetaan
tunnistamaan vahvuuksiaan

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
esim. miten tuetaan sosiaalisia taitoja, miten harjoitellaan vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja, miten
edistetään lasten kulttuurista osaamista eli taitoa kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä
suhteessa omiin arvoihin ja asenteisiin, miten perehdytään omaan ja muiden kulttuuriin ja
katsomukselliseen taustaan, miten lasten monimuotoista taideilmaisua tuetaan, miten lapsia ohjataan
ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, kehotunnekasvatus
esim. miten tuetaan lasten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä taitoja, miten harjoitellaan tunnetaitoja,
miten lapsia ohjataan kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa, miten ohjataan kestävän
elämäntavan mukaisiin valintoihin, miten lasten asteittaista itsenäistymistä tuetaan

Monilukutaito ja digitaalinen osaaminen
esim. miten lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä, harjoitellaan käsitteitä, miten lapsia
kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä, miten hyödynnetään lapsille
suunnattuja kulttuuripalveluita, miten lapset ympäröidään rikkaalla tekstiympäristöllä, miten
lukeminen huomioidaan toimintaympäristössä, millä tavalla hyödynnetään digilaitteita

Osallistuminen ja vaikuttaminen
esim. millä tavalla turvataan lapsen oikeus tulla kuulluksi, miten lapset kohdataan arvostavasti, miten
tuetaan lapsen taitoja ja halua osallistua yhteiseen toimintaan, miten vastataan lasten aloitteisiin ja
sallitaan lasten vaikuttaa

Yritteliäisyys
esim. miten lasten kanssa tutustutaan ammatteihin ja työntekoon, miten lapsia ohjataan
työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan pitkäjänteisesti, miten lapsia
kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen, miten
lapsia rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa
joustavasti ja luovasti



Sivistysosasto
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Ryhmän toimintakulttuuri

Mikä meille on tärkeää, mitä painotamme, miten huomioimme yksikön arvot
Käytäntöjä, jotka tukevat leikkiä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti
Oppimisympäristö/ miten oppimisympäristöä muokataan (huomioidaan lasten osallisuus
ja sukupuolisensitiivisyys oppimisympäristön rakentumisessa)

Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi ja arviointi
Miten suunnittelemme ja dokumentoimme toimintaamme

Pedagogisen dokumentoinnin keinot ryhmässämme
Lasten vasujen toteuttamisen ja arvioinnin periaatteet
Lasten arviointitaitojen tukeminen
Lasten osallisuus arviointitiedon tuottamisessa, laatupelin käyttö

Pedagoginen toiminta
Miten me toimimme lasten kanssa. Millaisia työtapoja käytämme

Pienryhmät
ryhmien muodostaminen, joustavat ryhmät, kasvattajan rooli

Oppimisen alueiden huomiointi toiminnassa
Mitkä oppimisen alueet painottuvat tällä kaudella toiminnassamme lasten tarpeista lähtien?

Oppimisen alueet: Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän
yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni, Kasvan, liikun ja kehityn (Vasu s. 58)

Liikunta
 oppimisympäristön arviointi: estääkö vai kannustaako se liikuntaan
 miten vähennämme lasten passiivista toimintaa, odottelua ja jonottamista?

Toimintamallien kehittäminen siirtymätilanteisiin liikunnan ja leikin keinoin.

Kiusaamisen ehkäisy ryhmässä
Miten ehkäisemme kiusaamista?
Miten puutumme kiusaamiseen (kuka, koska, miten)?
Miten selvitämme ristiriitatilanteet, käytetyt menetelmät

Lapsen tuki (Vasu s. 73)
Ryhmässä käynnissä olevat kolmitasoisen tuen prosessit
Lapsiryhmässä käytössä olevat tuen muodot (pedagogiset, rakenteelliset ja hoidolliset tuen muodot)
Tuen toteutuksen vaikutusten arviointi yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa
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