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Liikuntapainotteiset päiväkodit 
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Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2018

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 
2019

Vy Hippaheikki-Kajuutta-Myrskyluoto 
toimintasuunnitelma

joustavuus

yhteisöllisyys
Me

palveluhenkisyys

Avoimuus /rehellisyys

kehittyvä

suunnitelmallisuus

Toimintasuunnitelmamme pohjana on hyvä työyhteisö, laadukas toiminta ja 

yhteistyön moninaisuus.

Toiminta-ajatuksenamme on lasten talo, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus saada 

onnistumisen elämyksiä liikkuen, leikkien, taiteillen ja tutkien. Toiminnassamme otamme 

huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, sekä ikä-ja kehitystason.

Vapaassa ja ohjatussa toiminnassa liikunnan merkitys nähdään laajemmin kuin vain 

lasten motoristen valmiuksien kehittäjänä.

Liikunnan avulla voimme tukea lasten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, kielenkehitystä ja 

akateemisia taitoja.

Työyhteisömme perusta 
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YHTEISTYÖN

MONINAISUUS
-perheet ja 

osallisuus
-lapset ja 
osallisuus

-muut 
yht.työkumppanit

HYVÄ TYÖYHTEISÖ

-ammattitaitoinen ja 
sitoutunut henkilökunta

-toimiva yhteistyö

-kannustus ja tukeminen

LAADUKAS 

TOIMINTA

-monipuolinen 
oppimisympäristö

-lasten yksilöllinen 
huomioiminen

-pedagogiset 
menetelmät

ARVIOINTI/

KEHITTÄMINEN

SUUNNITTELU

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI



Hyvä työyhteisö

1.Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta

2.Toimiva työyhteisö

3.Kannustus ja tukeminen



1. Ammattitaitoinen ja 
sitoutunut henkilökunta



2.Toimiva työyhteisö

Jokaisen vastuu 
tiedonkulusta

Selkeät rakenteet
• Porrastettu toiminta

• Kokouskäytänteet

• Opekokoukset

• Lastenhoitajakokoukset

• Henkilökunnan työnkuvat

• Toiminnan 

suunnitelmallisuus

Itseohjautuvuus 
ja aktiivisuus

Joustavuus 
työyhteisössä



3.Kannustus ja tukeminen



Laadukas toiminta 

• Monipuolinen oppimisympäristö

• Lasten yksilöllinen huomioiminen

• Pedagogiset menetelmät

Oppimiskäsitys perustuu 
vasuperusteiden mukaisesti; 
• sensitiiviseen kohtaamiseen
• lapsen näkemiseen aktiivisena 

toimijana
• oppimisen kokonaisvaltaisuuteen 
• yhteisön merkitykseen ja 

yhteisöllisyyteen
• Lapsen osallisuuteen ja tasavertaiseen 

vuorovaikutukseen
• lapsen aiemmat kokemukset, 

mielenkiinnon kohteet ja osaaminen
oppimisen pohjana

• leikin itseisarvoon ja sen pedagoginen 
merkitykseen, oppimiseen, 
kehitykseen ja hyvinvointiin

• pedagogisen leikin havainnointiin ja 
dokumentointiin



Monipuoliset tilat 
ja välineet

Tilojen 
muunneltavuus

Välineet lasten 
saatavilla

Liikuntaan ja leikkimiseen 
kannustavia ratkaisuja

MONIPUOLINEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Kestävä kehitys
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Monipuoliset tilat ja välineet
• Ryhmien toiminta porrastetaan 

niin, että sisä- ja ulkotilat ovat 

lasten tehokkaassa käytössä

• Tilat ja välineet innostavat 

lapsia aktiiviseen toimintaan

• Liikunta- ja leikkivälineet 

siirtyvät talon sisällä tarpeen 

mukaan käytäville, 

ryhmätiloihin ja pihalle

• Kaupungin liikunta- luonto- ja 

kulttuurikohteet ovat 

aktiivisessa käytössä

• Jo olemassa olevia 

liikuntaratkaisuja 

hyödynnetään päivittäin 

(kiipeilyseinät, pallomeri, 

tyynyhuone, köydet, renkaat, 

puolapuut)

Tilojen muunneltavuus
• Tiloja muunnellaan ja muokataan 

lapsia havainnoimalla ja 

kuuntelemalla

• Tiloja löytyy sekä rauhalliseen 

leikkiin, että motoristen taitojen  

harjoittamiseen ja energian 

purkamiseen

Välineet lasten saatavilla
• Erilaiset välineet on lasten 

käytössä ohjatuissa ja vapaissa 

toiminnoissa

• Välineillä on omat paikat, jolloin 

lapsen on helppo huolehtia ne 

omille paikoilleen

• Aikuinen mahdollistaa ja on 

aktiivisesti mukana leikin 

luomisessa ja rikastamisessa 

(majan rakennus, radat, pelit)

Liikuntaan ja leikkimiseen 

kannustavia ratkaisuja
• Aikuisten salliva ja kannustava 

asenne luo positiivisen ilmapiirin

• Keskustelemme turhista liikuntaa 

rajoittavista kielloista ja rajoituksista 

ja tarvittaessa poistamme niitä

Kestävä kehitys
• Lapset osallistuvat yhdessä 

aikuisten kanssa pihatöihin: 

haravointi, istutus, kastelu ym.

• Päiväkodissa kierrätetään: 

komposti, paperin- ja 

pahvinkeräys sekä liikunta- ja 

leikkivälineiden kierrätys

• Retkillä vältetään 

kertakäyttöastioita

• Kädentöissä käytetään 

kierrätysmateriaalia

• Teemme itse oppimismateriaalia

• Retki- ja piirustusvihot 

aktiivisessa käytössä

• Luonnossa retkeily lisää lasten 

positiivista luontoyhteyttä ja halua 

huolehtia luonnosta (roskien 

keruu, oksien katkominen)





LASTEN YKSILÖLLINEN   
HUOMIOIMINEN

Monipuolinen 
liikuntasuunnitelma

Ikä- ja kehitystason
huomioiminen

Erilaiset
oppimistyylit

Lasten aito 
kohtaaminenKulttuurinen moninaisuus

ja kielitietoisuus

Perustuu vasuperusteissa   
määritetyille arvoille;
• lapsuuden itseisarvo,
• ihmisenä kasvaminen,
• lapsen oikeudet, 
• yhdenvertaisuus, tasa-

arvo ja moninaisuus,
• terveellinen ja kestävä 

elämäntapa 
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Kulttuurinen moninaisuus ja 

kielitietoisuus
• Oman kulttuurin ja kielen lisäksi 

tutustumme ja huomioimme toiset 

kulttuurit ja kielet 

(monikulttuurinen juhlakalenteri)

• Aikuisten selkeän puheen tukena: 

kuvat, tukiviittomat ja symbolikortit

• Lasten erilaiset ilmaisukeinot 

hyväksytään

• Yksikön yhteistä monikulttuurista 

vuosisuunnitelmaa hyödynnetään 

toiminnan suunnittelussa ja 

arvioinnissa

Lasten aito kohtaaminen
• Tutustumme lapseen yhdessä 

vanhempien kanssa (aloitus- , vasu- ja 

leops-keskustelut)

• Jokainen lapsi tulee kuulluksi ja 

kohdatuksi omana itsenään: mm. 

lastenkokoukset, tuumaustauot ja 

haastattelut

• Aikuinen ihmettelee  yhdessä lapsen 

kanssa ja oppii häneltä

• Huomioidaan lasten tunnetilat

• Sensitiiviset aikuiset luovat turvallisen 

ilmapiirin

• Kiireettömyys 

• Mini-verso-sovittelu/kannusta kaveria

Monipuolinen 

liikuntasuunnitelma
• Aikuiset hyödyntävät yksikön 

yhteistä ulko-ja 

sisäliikunnanvuosisuunnitelmaa, 

jossa on huomioitu lapsen koko 

päivä (sisällä, ulkona ja luonnossa) 

sekä perheiden osallistaminen

Erilaiset oppimistyylit
• Lasten vahvuuksien ja mielenkiinnon 

kohteiden huomioiminen

• Toimintaa toteutetaan eri aisti- ja 

oppimiskanavia hyödyntäen

• Käytämme liikuntaa päivittäin oppimisen 

välineenä

Ikä-kehitystasonhuomioiminen
• Lapsilla on mahdollisuus ikä- ja kehitystasoiseen 

pienryhmätoimintaan : (esim. jumppa ja s2-ryhmät)

• Pedagoginen toiminta jaettu ikäryhmittäin: koppikset, 

leppikset, neppikset, viskarit ja eskarit

• Mahdollisuus tehdä mukautettuja tehtäviä
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PEDAGOGISET 
MENETELMÄT

Pienryhmätoiminta Liikunta oppimisen 
välineenä

Projektityöskentely

Oppimisen 
kolmiportainen malli
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Pienryhmätoiminta
• Lapsi tulee nähdyksi,kuulluksi,kohdatuksi

• Tukee lapsen osallisuutta

• Helpottaa lasten havainnointia

• Helpottaa lasten aloitteiden ja ajatusten 

kuulemista

• Luo turvallista yhteyttä toisiin lapsiin ja 

aikuisiin

• Mahdollistaa lasten jakamisen iän,  taidon 

tai mielenkiinnon mukaan

• Helpottaa tuen toteutumista

Liikunta oppimisen välineenä
• Lapsen oikeus päivittäin

• Tärkeä osa laaja-alaista oppimista

• Positiiviset vaikutukset: mm. itsetunto, 

myönteinen asenne oppimiseen ja 

sosiaaliset taidot

• Näkyy koko päivän ajan sekä 

vapaissa että ohjatuissa toiminnoissa

Projektityöskentely
• Vahvistaa lasten osallisuutta

• Tutustutaan eri ilmiöihin lasten 

mielenkiinnonkohteiden mukaan

• Vahvistaa ryhmän yhteenkuuluvuutta

• Lasten vahvuudet tulee esille

Oppimisen kolmiportainen malli
• Hyödynnetään lasten erilaiset tavat oppia 

(monikanavainen oppiminen)

• Lisää eri kielitaustaisten lasten osallisuutta

• Käytetään yhtenä menetelmänä laaja-

alaiseen oppimiseen
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OPPIMISEN KOLMIPORTAINEN MALLI

3. porras

2. porras

1. porras

Ensimmäisellä portaalla painottuvat 

karkeamotoriset harjoitukset ja leikit 

liikuntavälineiden ja oman kehon avulla. 

Oppiminen tapahtuu sekä salissa että 

luonnossa.

Toisella portaalla opimme 

pelien ja erilaisten 

välineiden avulla esim. 

tikut, napit, tangramit, 

logigot jne.

Kolmannella 

portaalla 

siirrymme kynä-

paperitehtäviin.





Yhteistyön moninaisuus

1.Perheet ja osallisuus

2.Lapset ja osallisuus

3.Muut tahot



1.Perheet ja osallisuus
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Vanhempien kuunteleminen Erilaisten vanhempaintilaisuuksien 
järjestäminen

= Luottamus



Perheet ja osallisuus

Vanhempien 
kuunteleminen
• Lasten ja vanhempien 

tutustumiskäynti

• Erillinen tutustumisjakso

• Ideoiden ja ehdotusten 
vastaanottaminen

• Mahdollisuus osallistua 
toimintasuunnitelman 
tekemiseen

• VASU-keskustelut

• LEOPS-keskustelut

• Hakukahvit

• Kuulumisten vaihto tuonti-
ja hakutilanteissa

• Vanhemmat aina 
tervetulleita tutustumaan 
arkeemme: avoimet ovet 
ilman erillistä sopimusta

• Arjen dokumentointi 
näkyväksi

• Asiakastyytyväisyyskyselyt

Erilaisten 
vanhempaintilaisuuksien 
järjestäminen mm.
• Vanhempaintoimikunta

• Sadonkorjuujuhla

• Vapputapahtuma

• Isien ja lasten peli-ilta

• Äitien hemmotteluilta

• Rusettiluistelu

• Joululauluilta

• YK:n päivän nyyttikestit

• Isovanhempien päivä

• Liikuntailtapäivät

• Yhteiset projektit

• Vanhempainillat

• Toiminnalliset juhlat



LAPSIA JA HEIDÄN 
MIELIPITEITÄÄN KUUNNELLAAN

Lasten talo

HUOMIOIDAAN LASTEN  
TUNNETILAT,AJATUKSET JA MIELENKIINNON 
KOHTEET

MUKAVA PAIKKA TULLA 
JOKA PÄIVÄ

LAPSET OTETAAN MUKAAN 
TOIMINNAN SUUNNITTELUUN

2. Lapset ja 
osallisuus



S2-verkosto,

S2-Vo, Kveo

palvelukeskus

Vuosaaren 
kirjasto, 

seurakunta, 
museot, kulttuuri-

keskukset

Oppilaitokset ja 
opiskelijat: yliopistot, 

yhteistyökoulut, 
työharjoittelijat, 
kieliharjoittelijat, 

vierailijat

Neuvola, 
perheneuvola, 
lastensuojelu, 

tutkivat sairaalat, 
terapeutit

Vuosaaren uima- ja 
jäähalli, 

leikkipuistot, 
Heteniityn 

urheilukenttä, 
Liikuntamylly, 
urheiluseurat

3. Muut tahot 

Perustuu 

vasuperusteissa 

määritetyille Helsingin 

arvoille;

• Asukaslähtöisyys

• Oikeudenmukaisuus 

ja yhdenvertaisuus



Laaja-alainen osaaminen
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LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN

Monilukutaito ja tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Osallisuus ja 
vaikuttaminen

Arjentaidot ja itsestä 
huolehtiminen

Ajattelu ja 
oppiminen

Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu
• Myönteinen ilmapiiri ja toisten arvostus
• Mahdollisuus tutustua eri kulttuureihin ja 

tapoihin
• Harjoitellaan erilaisia hyväksyttyjä  

ilmaisukeinoja ja tapoja
• Aikuisella aikaa kuunnella lapsia ja taito 

huomata pienetkin vuorovaikutus aloitteet
• Pienryhmissä toimiminen antaa tilaa ja 

aikaa vuorovaikutukselle ja ilmaisulle
• Harjoitellaan kaveri-ja tunnetaitoja

Monilukutaito ja tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen
• Kannustetaan lapsia käyttämään erilaisia tapoja 

viestiä ja etsiä tietoa sekä oppimaan erilaisten 
viestien tulkitsemista

• Tutustutaan erilaisiin digivälineisiin (100 
oivallusta mediareppuun)

• Mahdollisuus tuottaa itse sisältöä
• Erilaisten retkikohteiden hyödyntäminen mm. 

kirjasto, tekniikanmuseo ja erilaiset näyttelyt

Ajattelu ja oppiminen
• Lapsia rohkaistaan kehittämään 

ajattelun ja oppimisen taitoja ja 
luottamaan omaan osaamiseensa

• Kannustetaan  lapsia kokeilemaan heille 
vaativia asioita ja etsimään ratkaisuja ja 
vastauksia erilaisiin ongelmiin

• Annetaan  lasten kysymyksille ja 
ihmettelylle tilaa ja ollaan kiinnostuneita

• Liikkuminen, leikkiminen, tutkiminen ja 
taiteileminen lapselle ominaisia tapoja 
(kts. Oppimisen kolmiportainen malli) 

Osallisuus ja vaikuttaminen
• Lapsi aktiivisena toimijana
• Jokainen kokee itsensä tärkeäksi ja kokee 

että voi vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin
• Suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä lasten 

ja perheiden kanssa
• Jokaisella mahdollisuus valita tekemisiä 

riippumatta sukupuolesta
• Lapsia osallistetaan eri tavoin; toivepäivät,

lasten kyselyt, tuumaustauko jne.
• Pedagoginen dokumentointi

Arjentaidot ja itsestä huolehtiminen
• ”Koko kylä kasvattaa”- ajatus
• Yhdessä vanhempien kanssa luodaan turvallinen 

ja terveellinen ympäristö oppia erilaisia itsestä ja 
yhteisestä ympäristöstä huolehtimisen taitoja
(kts. Vastuunjakotaulukko)

• harjoitellaan tunteiden ilmaisua ja itsesäätelyä
esim. kuvakortein.



Minä 
autan 
sinua

Näin opin 
numeroita

Anna mulle
vihreä dino

Kato ku mä
osaan

Hyvää 
itsenäisyyspäivää

Hei, nyt siitä 
tuli pinkkiä

Mitä eväitä 
sulla on?

Mikä puu tää
olikaan?



Leikki



Lapsella 
mahdollisuus 
valita, mitä 

haluaa leikkiä

Liikkumaan 
innostavat leikit
• Pyöräily sisällä ja 

ulkona
• Pallopelit

Ohjatut liikuntaleikit
• Loppuleikki

Leikkimisen 
monipuolisuus
• Yksin
• Yhdessä
• Aikuinen 

mukana
• Leikki yli 

ryhmärajojen

Monipuolinen 
leikkiympäristö
• Mahdollistetaan 

erilaiset leikit
• Teemalelupäivät
• Leluton ulkoilu

Leikki 
sisällä ja 
ulkona



Leikkirauha
Mahdollisuus 
jatkaa leikkiä

Tasa-
arvoiset 

leikit

Tilaa tunteille ja 
mielipiteille

Leikin mahdollistaminen omalla 
äidinkielellä

Kielen 
kehittäminen ja 

tukeminen

Aikuisen rooli

• Leikin kannattelu

• Sitoutuneisuus

• Mallittaminen

• Sensitiivisyys

Leikki 
Sisällä ja 

ulkona

Yhdenvertaisuus



Toiminnan arviointi ja 
kehittäminen

Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi
ja arviointi



Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi ja arviointi 

34

Dokumentointi
”tuottaa tietoa lapsesta”
• Lapsen leikin ja toiminnan 

havainnointi
• Kasvunkansiot
• Kuvat, videot,lasten

tuotokset,haastattelut
• vasu, leops
• Ikätasoiset 

liikuntasuunnitelmat ja -
kansiot

Arviointi/
Kehittäminen

• Työntekijän, tiimin ja lapsen 
itsearviointi

• toiminta pedagogisisesti 
perusteltua ja vasun 
mukaista,
havainnointien pohjalta

• Lasten kasvun kehityksen ja 
oppimisen edellytysten 
toteutuminen 

• Keinot: Vasut, hyve 4, leops, 
arviointiympyrä, palautteet, 
liikunnan vuosiarviointi, 
kyselyt

• Oppimisympäristön 
arviointikaavakkeet

Pedagoginen dokumentointi
• Havainnointi; 
-lapsen mielenkiinnon kohteet ja 
vahvuudet, tarpeet ja toiminta
-lasten vuorovaikutus ja 
osallisuus
-oppimisympäristö
-aikuisen toiminta
Havainnoinnin keinot; 
-tuumaustauot ja lasten 
haastattelut
-kuvat, videot ja lasten 
haastattelut
-vasu, leops kasvun kansiot
arviointikaavakkeet

Suunnittelu
• Lapsi ja lapsen vasu 

sekä leops
• Lapsiryhmä ja 

ryhmävasu
• Ohjaavat asiakirjat ks. 

s.1
• Päiväkodin omat 

asiakirjat; liikunta, 
musiikki, luonto, 
kädentyöt,moniku, eph
yms.

• Lapset mukana arjen 
suunnittelussa

la
p

si
lä

h
tö

is
tä



Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen
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Harjoittelu1-2 
viikkoa 

vanhemman/lähei-
sen kanssa

Aloituskeskustelu 
heti

Lapsen vasu 2 kk:n 
kuluessa 

Leops eskareille   

Hyve 4 neljävuotiaille

Tutustumiskäynti 
päiväkodilla

Kaikki aikuiset ovat lapsia varten. Päiväkodin toimintatapana 

on että lapset voivat leikkiä yli ryhmärajojen. Tämä osaltaan 

helpottaa lasten siirtymistä toisiin ryhmiin. Ryhmää 

vaihdettaessa annetaan aikaa harjoitella uudessa ryhmässä.

omahoitajuus



Viestintä
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myös ilmoitustauluilta on luettavissa tulevaa ja 

mennyttä ohjelmaa.

Monella ryhmällä on käytössään instagram. Myös 

sähköpostitse lähetetään kuvia toiminnasta sekä 

tiedotteita.

Vaikka päivittäiset keskustelut haku-ja 

tuontitilanteissa ovat tärkeitä,
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Lapsen tukeminen

-jokainen lapsi tarvitsee tukea jossain vaiheessa

Erityinen 
tuki

Tehostettu 
tuki

Yleinen tuki

HOJKS

Pedagoginen selvitys

Oppimis-

suunnitelma

Pedagoginen arvio



Helsingin yhteiset tavoitteet vuodelle 
2019-2020

1. Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa 

niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla

2. Käytämme koko Helsingin kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Laaja-alainen osaaminen: Luonto- ja ympäristökasvatus on osana 

viikoittaista toimintaa

Oppisen alueet: Tutkin ja toimin ympäristössäni

1.11.2019 Etunimi Sukunimi 39



TAE 2020 sitova tavoite 

Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee 
lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten 
osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.



Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Kauden aikana henkilöstö arvioi ja 

kehittää lasten osallisuutta ja toimijuutta 

tukevia toimintatapoja

pienryhmä

toiminta

Porrastus ja 

työvuorot lasten 

ja ryhmän 

tarpeiden 

mukaan

Lapsi kohdataan, 

kuullaan ja 

nähdään 

päivittäin 

yksilöllisten 

tarpeiden 

mukaisesti

Kaikki lapset ovat 

päiväkodin 

yhteisiä, toiminta 

yli ryhmärajojen

Karvi-arviointi 

4 krt kaudessa

Peda-ilta, 

kehäpäivä,

Yksikköpalaveri

Vo/lh-palaverit

tiimipalaveri, 

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Tavoite

Pedagoginen 

Dokumentoint

i 

Arviointi

Lukukauden alussa tutustumme lapsiin ja 

luomme heidän tarpeiden mukaisesti rakenteet 

toiminnalle  

Ryhmän 

pedagoginen 

suunnitelma

Havainnointi

Lasten 

haastattelut / 

tuumaustauot

Viikko- ja 

päivärytm

i

Koko 

päiväkoti 

oppimis-

ympäristö

nä

Perhekyselyt
Vasu / Leops

/

Hyve4

Päiväkodin 

oppimis-

ympäristö

Itsearviointi 

1krt kuukaudessa
Liikunta-arviointi

2 krt kaudessa

Arviointiympyr

ä

Kielitietoinen 

oppimisympärist

ö

Jokaisen vastuulla arvioida ja 

kehittää päiväkodin 

oppimisympäristöä viikoittain

Liikunnan 

kolmiportainen 

malli



TAE 2020 sitova tavoite 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä.



Käytämme koko Helsingin kaupunkia oppimisen ja työnteon 

ympäristönä

Viikoittaiset retket 

lähiympäristöön

Henkilöstön 

koulutus

Tiimipalaveri

Havainnointi

Tavoite

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Pedagoginen

Dokumentoint

i

Arviointi

Luontoeskari

Luontoviskari

Luontoneppis

Vuosaari ja muut 

Helsingin alueet 

tutuksi

Hyödynnetään 

kehitystasoisesti KUVA:n

ja seurakunnan

palveluita

Lapset 

suunnittelussa ja 

arvioinnissa 

mukana

Käytetään 

kaikkia 

aistikanavia 

hyödyksi

Nähdään retket 

oppimisen alueiden 

yhdistymisen ja 

ylittymisen tilanteina

Ryhmän lasten 

kiinnostuksenkohteet

Perheiden 

osallisuus
Digivälineistö

Ryhmän 

pedagoginen 

suunnitelma

Lasten haastattelut/ 

tuumaustauot/ 

arviointi

Ilmiöoppimisen 

kartta

Ryhmän 

pedagoginen 

suunnitelma

Päiväkodin/ryhmän 

yhteinen ilmiöoppimisen 

kartta

Yksikön kokoukset /

Peda-illat



VY Hippaheikki-Kajuutta-Myrskyluoto
2019-2020 tavoite

Laaja-alainen osaaminen: 
Luonto- ja ympäristökasvatus on osana 
viikoittaista toimintaa

Oppisen alueet: 
Tutkin ja toimin ympäristössäni



Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden 
keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde 
(näistä seuraavista voidaan valita yksi, josta kirjataan 
tavoitteet, toimenpiteet ja arviointi)

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Lasten osallisuutta ja toimijuutta lisätään kuvien avulla
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Lasten osallisuutta ja toimijuutta 

lisätään kuvien avulla

Askartelut/jumpat/

välineet/leikit/

laulut/lorut kuvina

Leikkivaihtoehtoja 

kuvina, joista lapsi 

voi ehdottaa

Kuvat syys-

seuraussuhteen 

ymmärtämiseen

tunnekuvat

Kuvatuet arjen tilanteisiin/

Yksittäiset kuvat kommunikointiin

Pikapiirtäminen/lausenauhat arkeen

Tabletit apuna
Kuvat käyttöön ulkona,

Retkellä-mihin mennään,

millä mennään

Kuvat lapsen

tasolle

Loppuleikit kuvina

Ipad pelit kuvina



RYHMÄN PEDAGOGINEN SUUNNITELMA

TAVOITTEET RYHMÄN TOIMINNALLE

LASTEN VAHVUUDET, MIELENKIINNONKOHTEET & TUEN TARPEET
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MITEN (nousee lasten vasuista henkilöstölle asetetuista 

toimenpiteistä)

EI 

KUVAA

KUVAA

HYVIN

KUVAA 

ERITTÄIN

HYVIN

MITEN KEHITETÄÄN
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