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Yhdessä me ollaan Päiväkoti Koralli. 

Täällä on lapsia aika pienestä eskariin.

Joskus tulee riitoja, mutta aikuinen on apuna. 

Minulla on kavereita. 

Leikkiminen on parasta. 

Me juhlitaan yhdessä, eletään arkea ja retkeillään. 

Lapsuus on seikkailu suunnaton.

”Mietin mikä on 

oikein ja väärin.”

”Mun haaveeni on 

olla astronautti.”

”Minä olen hyvä 

piirtämään.”

”Kaikki me ollaan yhtä 

tärkeitä.”

”Voin leikkiä tyttöjen 

tai poikien kanssa.”

”Mulla saa olla 

unelmia.”

”Saan apua, kun 

en osaa.”
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Kiva kun tulit meille!

Lapseni on aloittamassa päiväkotia ja se vie minut takaisin muistoihin vuosien taakse. Olen Lenni, silloin lokinpoikanen ja nyt aikuinen.

Olin ihan pieni, kun äiti ja isä veivät minut tutustumaan Pk Koralliin. Kun äiti ja isä lähtivät vilkuttaen pois ja jäin ensimmäistä kertaa yksin, minua itketti. En 

muista paljon asioita, mutta muistan vahvat kädet, jotka nostivat minut syliin ja lempeän äänen, joka lohdutti minua. Minulle tuli hyvä olo ja ajattelin, että tämä 

toinen koti, jossa olen päivisin, on myös hyvä koti.

Huoltajien osallisuus läpi lapsen 

päiväkotivuosien…

Huoltajat saavat tietoa päiväkodin 

toiminnasta vanhempainilloissa, 

kasvatuskeskusteluissa (aloitus-, vasu-

ja leops-keskustelut) sekä päivittäisissä 

hakutilanteissa. Huoltajat ovat oman 

lapsensa tärkeimmät asiantuntijat. 

Arvostamme ja otamme huomioon 

huoltajien näkökulmia ja ideoita. 

Talossamme toimii myös 

vanhempaintoimikunta, joka on 

järjestänyt muun muassa 

kulttuuritapahtumia.

TURVALLISUUS

KUNNIOITUS
YHTEISTYÖ

Hellyyttä ja huolenpitoa…

Aloitamme yhteistyön perheen 

kanssa: Tutustumme lapsen ja 

huoltajien kanssa ryhmään, 

ryhmän kasvattajiin, muihin lapsiin 

ja päiväkodin tiloihin sekä 

harjoittelemme päiväkodin arkea. 

Kuulemme huoltajien ajatuksia 

lapsesta sekä perheestä.
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Kasvan ja kehityn joka päivä

Olen Lenni Lokinpoikanen. Useimmiten tulen mielelläni päiväkotiin. Kun tulen 

aamupalalle, Tomi huutaa: ”Jee Lenni tulee.” 

Aamupalan jälkeen leikin Tomin kanssa autoilla. Meille tuli riitaa. Tomi otti kädestäni 

auton ja minä löin Tomia. Aikuinen tuli siihen selvittämään riitaa. se päättyi halaukseen. 

Tänään mennään retkelle metsään. Rakastan näitä metsäretkiä, kun kuuntelemme 

tuulensuhinaa, näemme ovaran (en osaa vielä sanoa orava) ja kiipeilemme yli kantojen. 

Minä osaan jo piirtää oman kuvani, vähän pukea, käydä vessassa ja syödä itse. Minä 

osaan puhua ja nauraa ja laulaa ja tanssia.

”Rohkenen maistaa puuroa 

vaikken siitä tykkää. Muistan 

pestä kädet ennen 

aamupalaa.”

”Lahkeiden 

laittaminen kenkien 

päälle on niin 

vaikeaa. Plääh.. 

”Ulkona rakennan 

isoa hiekkalinnaa. 

Meitä on neljä. 

Linnasta tulee 

valtava. 

Yhteistyössä on 

voimaa! Mut sitten 

pitäisi siivota kaikki 

lapiot ja kipot 

varastoon.”

”Olen jumpassa. 

Juostaan, kiivetään 

pitkin telinerataa. 

Sitten ope pyytää 

meitä pysähtymään. 

Tunnustellaan kuinka 

sydän sykkii. Ope 

sanoo, että on 

terveellistä juosta niin 

että pulssi tuntuu.”

SYÖN LIIKUN

LEPÄÄN

”Minusta on 

mukava 

kuunnella 

satua. Mimmi-

lehmä ja varis 

on hauska. 

Joskus 

nukahdan.”

”Aamupiirissä meillä 

on paljon kuvia, että 

kaikki ymmärtävät. 

Minä osaan kertoa 

kuvasta minkä 

värinen on aurinko. 

Kuvat auttavat 

minua muistamaan.”

”Olen hukannut 

unikaverin. Mihin 

sen laitoin? Pitäisi 

pitää omista 

tavaroista huolta. 

Pitäisi ja pitäisi 

muistuttaa ope…”

”Äiti tulee hakemaan 

mut kotiin. Ope 

kertoo, että mulla oli 

hyvä päivä - mä

lohdutin hienosti 

kaveria.”

”Tänään minulla 

on Kili-kerho. 

Siellä harjoittelen 

open kanssa 

kertomaan 

tunnekuvista 

miltä minusta 

tuntuu.”
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Aina on aikaa leikille

Lapsen kasvaessa leikki muovautuu ja muuttuu rinnakkaisleikistä yhteisleikiksi, 

joka näkyy meillä esimerkiksi rakentelu-, rooli-, kuvittelu- ja sääntöleikkeinä

ILO OPPIMINEN

YHDESSÄOLO

Meillä on joka päivä mahdollisuus leikkiin. Leikki voi olla lapsen vapaasti 

ideoimaa ja toivomaa leikkiä tai ohjattua leikkiä. Hyödynnämme 

leikkipaikkoina päiväkodin ja sen ympäristön tarjoamia tiloja. Meillä on 

mahdollisuus leikkiä myös erimerkiksi vesileikissä, päiväkodin isossa 

salissa ja lähimetsissä. Metsässä lapset rakentavat majoja, leikkivät 

eläimiä ja pelkät kepit riittävät leluiksi!

Leikissä opimme muun 

muassa…

Tunteidensäätelyä

”Ensin mua harmitti etten saanu

olla Elsa, mutta sitten keksittiin että 

leikissä voikin olla kaksi Elsaa. 

Siitä tulikin kiva leikki!”

Vuorovaikutustaitoja

”Meillä oli kymmenen petsiä ja 

kiiltäväsiipisestä tuli riitaa. Mut

onneks me osataan enttententten!”

Kielellisiä taitoja

”Meidän leikissä Ilona oli 

mustasukkainen. Se ei tarkoita, 

että sillä on mustat sukat!”

Ajattelutaitoja

”Torileikissä porkkanat makso

euron. Veeti osti kolme porkkanaa 

ja anto mulle vitosen. Mä annoin 

kaks takas. Meniks oikein?”

 Havainnoin leikkiä ja 

ohjaan sitä 

tarvittaessa

 Tarjoan monipuolisia 

materiaaleja ja tiloja 

 Huolehdin, että lapsi 

saa elämyksiä ja 

kokemuksia leikkiä 

varten

 Saan tietoa lasten 

kiinnostuksenkohteist

a, vahvuuksista ja 

taidoista, joita he 

vielä opettelevat

Päiväkodin aikuiset käyttävät 

leikkiä pedagogisena 

välineenä esimerkiksi kielen 

oppimisessa, tunnetaitojen 

harjoittelussa ja 

matemaattisten taitojen 

opettelussa
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Tekevät kädet – tutkivat silmät
Olen Lenni, iso poika. Meillä on täällä sellainen metsäprojekti käynnissä ja käydään usein metsässä. Me 

ollaan superkoiria ja kepit on miekkoja. Meillä on salapaikka kuusen alla ja sieltä me lähdemme 

suorittamaan tehtäviä. Kun me leikitään kaikki muu unohtuu ympäriltä. Aikuisetkin antavat superkoirille 

tehtäviä. Metsässä teimme metsäpizzaa. Sitten me etsimme käpyjä ja tutkimme niitä luupeilla. Orava oli 

niitä nakertanut. Lauloimme laulun oravasta. Haimme kirjastosta oravakirjoja ja piirsimme oravan. Kaikki 

lapset pääsivät riippumattoon. Aikuiset heijasivat meitä ja lauloivat ”Makeasti oravainen makaa 

sammalvuoteessansa…” Oli ihanaa olla pieni oravanpoikanen. Aamupiirissä laskimme montako poikasta 

oravaäidillä on. Osaan laskea kymmeneen. Olen hyvä laskemisessa ja kaveruudessa.

IHMETTELYÄ

OIVALLUKSIA

TUTKIMISTA

Metsäprojektin aikana 

esimerkiksi…

Toimimme turvallisesti

”Ekana katottiin ettei tuu

autoja ja sit kaikki lapset 

meni tien yli aikuisen 

kanssa. Ei saa vaan liitää 

yli!”

Liikumme monipuolisesti

”Me harjoteltiin pysymään 

kaatuneen puun päällä. 

Sit kiivettiin kivelle 

superkoiravahtiin ja 

juostiin tosi nopeesti

dinoja pakoon.”

Opimme kielellisiä taitoja

”Ope luki meille 

oravakirjaa. Mulla oli tosi 

hyvä paikka kiven päällä, 

siitä näki kaikki kuvat. En 

ennen tienny että oravilta 

putoo keväällä niitten 

korvatupsut pois. 

Metsässäkin voi lukea jos 

on kurikset!”

Tutkimme ja 

ihmettelemme

”Me katottiin luupilla 

oravan nakertamia 

käpyjä. Ne ei ollu

jaksanu syödä niitä 

kokonaan. Saatiin ottaa 

niitä mukaan päiväkotiin 

et voidaan kattoo niitä 

lisää mikroskoopilla.”

Painotamme toiminnassamme teema- ja projektityöskentelyä, joka mahdollistaa 

monipuoliset työtavat, lasta kiinnostavan toiminnan sekä laaja-alaisen oppimisen. 

Osana projekteja opimme tietojen ja taitojen lisäksi arvoista ja asenteista, omat 

oivallukset syntyvät tekemisen kautta. Projektit alkavat ja päättyvät – se mitä siinä 

välissä on, on seikkailu. Oppimisympäristönä on päiväkoti ja sen ulkopuolinen maailma!

Ilmaisemme itseämme

”Me tehtiin 

metsäpitsaa. Saatiin 

yhdessä valita mitä 

siihen päälle laitetaan. 

Me laitettiin siihen 

paljo kiviä ja lehtiä. Ne 

oli chilii ja pippurii.”

”Ope laulo meille taas 

sitä ’makeasti 

oravainen makaa 

sammalvuoteessa...” 

Parasta oli ku opet 

keinutti meitä ja anto 

vauhtii. Tuuli puhalsi 

kivasti hiuksiin. Ihan 

ku oisin ollu oikee

orava!”

Opimme 

matemaattista 

ajattelua

”Oltiin salapoliiseja ja 

etittiin kaikenlaisia 

keppejä ja muita mitkä 

oli lyhyempii ku omat 

jalat. Sit laskettiin 

kaikki yhteen mitä 

löydettiin. Meillä oli 

ainaki sata keppii ja 

kolme käpyy!”
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Mediakasvatus
Näin tuemme mediataitojen kehittymistä…

Taidekuvien tarkastelu

”Käytiin retkellä Ateneumissa. Siellä oli Ankka 

galleria. Sit mietittiin päiväkodissa miks ne ankat oli 

toisilleen vihasia.” 

Tehdään mainos videolle tai julisteena

Valokuvaus ohjeiden mukaan

”Ope pyysi meitä etsimään ympyrän muotosia

tavaroita päiväkodista ja ottamaan niistä valokuvia.”

Omat tarinat, sanomalehdet, haastattelut

Tiedon etsintä netistä

”Saatiin valita pienryhmässä että mistä asiasta 

halutaan oppia lisää. Meitä kiinnostaa avaruus ja 

planeetat. Netistä katseltiin videota linnunradasta.”

Tunteiden sanoittaminen musiikin ja kuvien 

avulla

Medialähtöisten leikkien tukeminen ja 

rikastuttaminen

”Me tykätään hirveesti Ryhmä Hausta. Sain pukeutua 

Vainuksi. Rakennettiin kankaista Ryhmä Hau-koti.”

Animaatioiden teko

Kamerakynätekniikka

”Minä videoin kun Jenna teki kärrynpyöriä ja Piia 

selosti missä Jenna on hyvä.”

Miksi mediakasvatusta?

Lapsen tulee saada valmiudet toimia ja 

elää mediakulttuurissa.

Mediaa on joka puolella; lapsi tarvitsee 

uudenlaisia taitoja käsitellä mediaa, 

ymmärtää sen viestejä ja arvioida sitä 

yhteiskunnassa toimiakseen, 

osallistuakseen sekä vaikuttaakseen.

Lapsen rooli…

Minä käyttäjänä ja kuluttajana

”Päästiin Vuotalolle elokuviin.”

Minä ilmaisijana ja tuottajana

”Piirrettiin päiväkodissa sarjakuva elokuvasta 

kun mietittiin mitä siinä tapahtu.”

Minä osallistujana ja vaikuttajana

”Tehtiin arvostelu elokuvasta, mietittiin mikä 

siinä oli hyvää ja mikä huonoa.”

Minä turvan ja suojelun tarvitsijana

”Pelkäsin elokuvan noita-akkaa, mutta 

aamupiirissä juteltiin yhdessä että mikä on 

totta ja mikä satua.”

Kehittämiskohteemme toimintakaudella 2018-19

Korallin henkilöstö osallistuu 

mediakasvatuskoulutukseen syksyllä 2018.
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Yhdessä on ilo oppia

Olen Lenni eskari. Lastenkokouksessa päätimme, että haluamme 

nuotioretkelle grillaamaan vaahtokarkkeja ja me mentiin. Aikuiset 

sanoivat, että kyllä toteutetaan meidän toiveita, jos se vain on 

mahdollista. Toivoimme sitten polkupyöräretkeä ja sinnekin mentiin.

Täällä eskarissa pitää ajatella aika paljon. Minulta kysytään missä olen 

hyvä ja mitä haluaisin oppia. Meistä tehtiin jopa Vuosaaren eläintarhan 

suunnittelijoita. Nauratti kun Mustafa ja Ville sijoittivat lampaan ja 

krokotiilin samaan häkkiin. Eläinprojektissa suunniteltiin omat 

voimaeläimet ja tehtiin sellaiset pehmolelut. Tehtiin omat satukirjat, 

joissa itse seikkailtiin oman voimaeläimen kanssa.

Paras kaverini on nyt Jade. Me vaan keksitään niin hyviä leikkejä. Poika 

voi leikkiä tytön kanssa ja poika voi pitää pinkkiä paitaa ja tyttö voi olla 

futaaja. Ollaankin aamupiirissä puhuttu, että kaikki voi olla kaikkia.

Olen muuten oppinut lukemaan. En tiedä miten. Aikuiset aina sanovat, 

että tekemällä oppii ja tekemällä virheitäkin oppii.

Osallisuus

Havainnoimme lasten 

kiinnostuksenkohteita

”Meidän ryhmään on rakennettu 

Frozen-maailma.”

Keskustelut, lasten kuuleminen, 

lastenkokoukset

”Tänään ope haastatteli mua ja se 

kysyi mikä musta tulee isona. 

Vastasin poliisi.”

Lapset mukana oppimisympäristön 

suunnittelussa

”Piirrettiin yhdessä millaisia 

leikkipaikkoja meidän päiväkodissa 

voisi olla.”

Vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien 

tarjoaminen lapsille

”Tänään meiltä kysyttiin mitä 

haluttaisiin tietää avaruudesta.”

Vertaisryhmässä toimiminen ja oppimisen ilo

Toimimme sekä pienryhmissä että koko ryhmän 

kesken

”Mun pienryhmällä on tänään vesileikkiä. Ku on 

vähän lapsii mä uskallan puhuu enemmän.”

Yhteiset elämykset, kokemukset, retket ja juhlat, 

yhteinen arki

”Lähdettiin retkelle Eläinmuseoon, koska haluttiin 

oppia lisää karhuista. Karhua voi kutsua myös 

otsoksi.”

Yhteistyötaidot, muiden arvostaminen, 

erilaisuuden kunnioittaminen

”Mä tiedän, että mun kaveri hermostuu helposti. 

Ope on sanonut, että se harjoittelee. Silti tykkään 

hänestä.”

Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma: 

vertaissovittelua

”Ope otti mut toiselle ja Panun toiselle polvelle ja 

keskusteltiin meidän riidasta ja sovittiin.”

Kaverisuhteiden varmistaminen ja tukeminen

”Mul ei ollu kaveria ulkona mut sit ope autto mut

mukaan futikseen.”
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Dokumentointi ja arviointi SUUNNITTELU

Suunnittelemme 

toimintaa tehtyjen 

havaintojen, lapsen iän ja 

kehitystason, ryhmän 

mielenkiinnonkohteiden

sekä vanhempien 

toiveiden pohjalta.

PEDAGOGINEN 

TOIMINTA

Oivalla ja opi

Iloitse ja innostu

Tee ja tunne

Luo ja leiki

Rakenna ja rentoudu

Liiku ja laula

DOKUMENTOINTI

Käyttämiämme dokumentointitapoja ovat esimerkiksi kasvunkansiot, Instagram/ 

Facebook tilit, haastattelut ja videointi.

Pedagogisella dokumentoinnilla saamme tietoa lasten kehityksestä, kiinnostuksen 

kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista. Esimerkiksi havaintojen, piirrosten, 

dokumenttien ja valokuvien avulla teemme näkyväksi yhdessä koettuja ja opittuja 

asioita henkilöstölle, lapsille ja vanhemmille. Pedagogisen dokumentoinnin avulla 

saatu tieto toimii suunnittelumme perustana.

ARVIOINTI

Arviointiin osallistuvat lapset ja aikuiset, 

vanhempia unohtamatta; 

mitä olemme oppineet, mikä on toimivaa? 

Tarkastelemme lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista 

huoltajien kanssa käytävien kasvatuskeskustelujen 

avulla.

Näkyykö toiminnassa iloa ja ystävyyttä?

Onko ryhmässämme hyvä yhteishenki?

Ovatko lapset sitoutuneita toimintaan?

Onko toiminta merkityksellistä?

Kokeeko lapsi itsensä osalliseksi? 

Kokeeko hän oman tähtihetkensä?

KEHITTÄMINEN

Dokumentoinnin ja 

arvioinnin perusteella 

kehitämme 

toimintaamme ja 

suunnittelemme uutta.
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Lennin hyvä elämä

”Lauletaan lujempaa kun pitäs olla hiljaa. Ei paineta leukaa rintaan ennen kuin 

kasvetaan viljaa. Tänään ihmisen puolikas on huomenna Leijonakuningas.”
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Alku elinikäiselle oppimiselle
Olen Lenni, aikuinen. Muistan kuinka en pitänyt kynätehtävistä, kunnes aikuisen ohjauksella ja kynätuella opin tykkäämään niistäkin. Olen nyt itse isä ja 

viemässä lastani päiväkotiin. Päiväkodin jälkeen minun edessäni oli pitkät kouluvuodet ja opinnot ennen kuin olin työelämässä. Oppiminen jatkuu oikeastaan 

koko elämän. Niin kuin päiväkodin Ystäväni on kuin villasukka laulussa laulettiin ”toivon, että oppimasta koskaan lakkaa en.” Toivon, että oma lapseni saa 

päiväkodissa samanlaisia eväitä elämään kuin minä. Jokainen on jossain hyvä. Ollaan ihmisiksi. Kohdellaan muita kauniisti, arvostavasti ja tasa-arvoisesti. 

Pidetään itsestä huolta liikutaan ja syödään hyvin, levätään. Pulla ja lasi kylmää maitoa maistuvat hyvältä. Kirjat kasvattavat ja taiteesta saa voimaa. 

Unelmoida saa ja isosti. Metsässä voi rauhoittua. Koetaan ihme. Lapseni toivon sinulle Veljeni Leijonamielen rohkeutta elää se elämä, joka sinulle on annettu.

Laaja-alainen osaaminen

Ympäröivän maailman muuttuessa ihmisenä kasvaminen, oppiminen, työnteko ja 

kansalaisena toimiminen edellyttävät laaja-alaista osaamista. Tämä edellyttää 

paitsi tietoja ja taitoja, myös kykyä käyttää niitä vaihtuvissa tilanteissa. Tärkeitä 

ovat lisäksi arvot, asenteet ja tahto. Varhaiskasvatuksessa oleellista on, miten 

oppimisympäristöt rakennetaan ja miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan.

Osallistuminen 

ja vaikuttaminen

”Mentiin 

polkupyörällä 

Uutelan metsään, 

koska oltiin niin 

toivottu.”

Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen

”Metsässä löysin ötökän. 

Laitoin sen 

tutkimuspurkkiin. Se oli 

MCkoppakuoriainen. 

Sitten se päästettiin 

vapaaksi.”

Monilukutaito ja tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen

”Päiväkodilla katsottiin netistä 

video, joka kertoi oravasta.”

Itsestä huolehtiminen 

ja arjentaidot

”Osaan palauttaa 

ruuantähteet bioastiaan 

ja piirustuspaperin 

paperinkeräykseen.”

Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu

”Matkalla metsään Samira

oli mun pari ja se kertoi 

mulle kaikkee jännää 

Somaliasta.”



Varhaiskasvatuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet Päiväkoti Korallissa 

TOIMINTAKAUTENA  2019-2020

EKOTUKITOIMINNAN VAHVISTAMINEN

KAVERITAITOJEN VAHVISTAMINEN

KÄYTÄMME KOKO KAUPUNKIA OPPIMISEN JA TYÖNTEON YMPÄRISTÖNÄ

HENKILÖSTÖ TOIMII SENSITIIVISESTI JA HAVAITSEE LASTEN ALOITTEET SEKÄ VASTAA NIIHIN OSALLISUUTTA JA TOIMIJUUTTA TUKEVALLA TAVALLA

ILMIÖPOHJAISEN PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN KEVÄÄN 2020 AIKANA
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Ekotukitoiminnan vahvistaminen

Helsingin on tärkeää sopeutua ilmastonmuutokseen, jotta kaupunki on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa. Toteutamme kaupungin 

ilmastotavoitteita, strategiaa ja linjauksia. Helsinki, kuin myös Koralli, haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä myös kansainvälisesti ja noudattaa 

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

MITEN:

Tehdään alkukartoitus ekotukitoiminnasta, sovitaan ensimmäiset stepit ja sovitaan ekotukihenkilöt

Osallistetaan ja kannustetaan perheitä/lapsia kierrättämiseen: erilaiset tehtävät yhdessä (LAJITTELU JA KIERRÄTYS)

Henkilökunnan wc-tiloihin pyyherullat ja aikuisten käsipyyhkeet ryhmiin (KESTÄVÄ KULUTUS)

Veden kulutus-> aikuinen valvoo, kun lapset pesevät käsiä. Opetetaan käsienpesua & palkitaan, kun lapsi oppii toimimaan oikein. (ENERGIA JA VESI)

Anomme rahaa, että saamme kunnon kierrätysastiat ja astioihin asianmukaiset kuvat (LAJITTELU JA KIERRÄTYS)
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Kaveritaitojen vahvistaminen

Kaveritaidot mahdollistavat lapselle kokemuksia yhteisöllisyydestä, yhteenkuuluvuudesta ja kehittymisestä yhteisön jäsenenä. Kaveritaidot mahdollistavat osallisuuden 

kokemuksen, joka vahvistaa lapsen myönteistä kokemusta kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Taidot olla myönteisessä vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa. 

Kasvattaa lapsen itseluottamusta ja pysyvyyden tunnetta. Kaveritaidot luovat jatkumon hyvää elämään.

MITEN:

Kartoitetaan talon olemassaoleva materiaali

Aikuinen osallistuu lapsen leikkiin (vähintään kerran viikossa) ja rikastuttaa leikkiä

Leikin havainnointi ja pedagoginen dokumentointi -> toimenpiteet (kerran viikossa)

Tunnetaitojen ja kaveritaitojen opetteleminen erilaisten keinojen, kuten tunnekorttien, pienryhmätoiminnan, draaman avulla

Aikuinen tarjoaa mahdollisuuden hyvään, vastavuoroiseen leikkiin valitsemalla erilaisia leikkikokoonpanoja, leikkejä ja leikkiympäristöjä.

Aikuiset luovat omalla esimerkillään sensitiivisen ja positiivisen ilmapiirin ryhmään

Aikuinen kannustaa pro-sosiaaliseen toimintaan lapsia, esim. ehdottamalla ”ojentaisitko kaverillekin leluja, lohduttaisitko kaveria”

Viikottain toimintaa pienryhmissä ja yli ryhmärajojen. Aikuiset suunnittelevat yhteistä toimintaa.

Ristiriitatilanteisiin puututaan heti, käytetään verso-materiaalia

Kaveriviikko ja yhteisiä tapahtumia

Käsitellään erilaisuutta (askeleittain-materiaali, globaalikasvatus jne.)

Aamupiireissä keskitytään ryhmäytymiseen

Lasten vahvuudet! (syntymäpäiväkortit, lapset kertovat toistensa vahvuudet, open kirje eskarilaiselle, viikon tähti, SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND!
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Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja 
toimijuutta tukevalla tavalla.

”Kun rupeaa katsomaan, näkee paljon enemmän”

MITEN:

Työyhteisössä keskustellaan yhteinen käsitys sensitiivisyydestä ja arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, joka mahdollistaa henkilökunnan sensitiivisen 

läsnäolon.

Käsitelty opettajien pedassa 9.9.2019 , vakalastenhoitajien pedassa 17.9.19 ja avustajien pedassa 21.10.2019

Tiimeissä arvioidaan aikuisen sensitiivistä työotetta, tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyödyntäen (esim. digitaaliset välineet)

Arvioinnin apuna käytetään  Marjatta Kallialan muokkaamaa aikuisen sitoutuneisuuden arviointiasteikko- AES

Rentukat ja Lumpeet, ulkoilu, joka videoidaan tai äänitetään. Arvioidaan ristiin ja tehdään yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset

Ravut ja Merihevoset. Siirtymätilanteiden videointi ja ristiinarviointi. Tehdään yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset

Simpukat ja Metsätiaiset. Aamupiirin videointi ja ristiinarviointi. Tehdään yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset

Kultakalat ja Ulpukat, aihe ruokailutilanteet. Ristiinarviointi. Tehdään yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset.
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Valitsemme lasten osallisuutta tukevia toimintatapoja ja luomme osallisuuden toteutumista tukevan 
mallin

MITEN

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevia toimintatapoja

Lasten kanssa keskustellaan säännöllisesti toteutuneesta toiminnasta ja arvioidaan osallisuuden toteutumista  ja luodaan malli, joka tukee lasten osallisuutta ja 

tehdään se näkyväksi huoltajille.

Otetaan käyttöön mitä pidät päiväkodista materiaali ja tutustutaan Lumoudu lapsesta videoon.
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

MITEN

Toteutamme vähintään 2 viikkoa kestävän laaja-alaisen ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä, 

teemana ekotukitoiminta. 

Kaveriryhmät toteuttavat lasten kehitystasoon sopivat ilmiöpohjaisen kokonaisuuden maaliskuussa 2020, joka liittyy ekotukitoimintaan

Jokainen kaveriryhmä esittelee kokonaisuuden helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Kokonaisuus huipentuu yhteiseen tapahtumaan perheitten kanssa
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