Yksikön
toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö Linnunlaulu

Meillä Linnunlaulussa tehdään töitä laulaen ja nauraen ajatuksella että kaikki on mahdollista! Meille tärkeitä
asioita ovat lapsen, vanhempien ja työntekijöiden osallisuus, ilo ja innostus. Työskentelytapamme on
yhteisöllinen ja rohkea. Varhaiskasvatusyksikkömme arvokkaat rakennukset sijaitsevat Linnunlaulun huvilaalueella itäisessä kantakaupungissa, Kallion sydämessä. Elämää kuhiseva kaupunki ja tori sekä rauhalliset
puistot ja meri ovat lähiympäristöämme. Ne antavat loistavat puitteet ulkoilulle, retkille ja elämän ihmettelylle.
Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Vanhemmat saavat päivittäin kuulla esimerkiksi lapsen päivän
kulusta, kohokohdista, oppimisesta ja leikeistä. Järjestämme ryhmissä vuosittain vanhempainillat, johtajan
vanhempainkahvit kaksi kertaa vuodessa ja sekä muuta yhteistä toimintaa ja juhlia, mitkä usein ovat koko
yksikön tai kerroksen yhteisiä. Vanhempien toiveet ja ideat otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.
Vanhempia osallistettiin toimintasuunnitelman tekemiseen kevään kahveilla ja syksyn vanhempainilloissa esim.
ryhmäkeskusteluin.
Kun lapsi saa paikan Linnunlaulusta, tarjotaan perheelle viikon tutustumisjaksoa, on lapsi sitten pieni
yksivuotias tai kielikylvyn aloittava nelivuotias. Ryhmän työntekijät sopivat yksityiskohdista yhdessä perheen
kanssa. Yhdessä luomme turvallisen päivähoidon aloituksen: kaikki tutustuvat toisiinsa rauhassa ja
vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu.
14.2.2019

Etunimi Sukunimi

2

Toimintakulttuuri
• Kaikki toimintamme perustuu yhteisiin arvoihin. Vanhemmat ovat valinneet toissavuonna viisi tärkeintä hyvettä (rohkeus,
kannustavuus, myönteisyys, myötätuntoisuus, kunnioittavuus ja oikeudenmukaisuus). Tällä toimintakaudella korostamme
rohkeutta, kannustavuutta ja myötätuntoisuutta. Kannustamme niiden mukaiseen toimintaan ja konfliktitilanteissa käytämme
lisäksi vertaissovittelua (MiniVerso).
• Aiempien asiakaskyselyjen toiveiden perusteella olemme luvanneet vanhemmille, että retkeilemme viikoittain ja kaikille
lapsiryhmille ohjataan ulkoliikuntaa päivittäin, lasten ikätason mukaisesti.
• Tänä vuonna kehitämme ulkopedagogiikkaa ja suunnittelemme pedagogista toimintaa ulos.
• Lasten kanssa toimitaan pienryhmissä päivittäin.
• Aikuinen osallistuu lasten leikkeihin päivittäin sekä sisällä että ulkona. Toisinaan aikuisen läsnäolo on esimerkiksi
rauhoittavaa, kannattelevaa ja kannustavaa, toisinaan tarvitsee innostaa, rikastaa sanavarastoa tai erityisesti tukea yhtä
leikkijää vertaisryhmässä.
• Luomme yhdessä iloisen, lämpimän ja avoimen ilmapiirin, mihin on helppo tulla ja missä viihtyy.
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Ajattelu ja oppiminen
• Erityisiä oppimisen alueita yksikössämme ovat tunnetaidot, tunteiden tunnistaminen ja niiden
ilmaisu. Apuna näissä ovat kaikilla ryhmillä kuvat ja MiniVerso
• Jokaisessa ryhmässä kokoonnutaan päivittäin pohtimaan ja keskustelemaan erilaisista
ajankohtaisista ilmiöistä ja teemoista ikätason mukaisesti.
• Kaikissa ryhmissä käytetään kuvia kommunikaation tukena.
• Varhaiskasvatusyksikössämme järjestetään ruotsinkielistä kielikylpyä 4-6-vuotiaille lapsille, minkä
johdosta suomenruotsalainen kulttuuri näkyy yksikössämme esim. Lucia-kulkueena joulukuussa.
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Digitalisaation tavoite
• Ryhmissä on käytössä tabletit ja älypuhelimet, joita käytetään varhaiskasvatusyksikön ja
vanhempien välillä tapahtuvaan sähköposti- ja WhatsApp-viestintään.
• Lasten kanssa digivälineillä harjoitellaan video- ja valokuvaamista, piirtämistä, äänittämistä ja
tiedonhakua.
• Pedagoginen digiosaaminen on osa varhaiskasvatusalueemme vuoden 2019
koulutussuunnitelmaa
• järjestetään tablettien käyttökoulutusta alueella työpajoissa ja
• kartoitetaan alueelta digiosaajat, jotka muodostavat alueen digiverkoston, joilta voi tarvittaessa
kysyä neuvoa

14.2.2019

Etunimi Sukunimi

5

