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1. Johdanto

Päiväkoti Karvikan varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkodin hoito- ja

kasvatushenkilöstön yhteistyönä. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu työvälineeksi koko

henkilökunnalle tukemaan yhteistä käsitystä päiväkotimme toteuttamasta hoidosta, opetuksesta

ja kasvatuksesta sekä pohjaksi kasvatuskumppanuudelle ja keskusteluille vanhempien kanssa.

Suunnitelman lähtökohtana on näkemys lapsesta aktiivisena oppijana. Oppimisprosessissa

lapsi rakentaa itse omaa tulkintaansa ympäristöstään aikaisemmin omaksumiensa käsitysten ja

saamansa uuden tiedon pohjalta.

Toimintatavat ja menetelmät ovat päiväkodin henkilöstön suunnittelemia. Toiminnan

suunnittelussa otetaan huomioon lapsen ikä- ja kehitysvaiheensa asettamat vaatimukset.

Oppimistilanteet lähtevät lapsen kokemusmaailman tutusta arjesta.

Päiväkoti Karvikan varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu;

– Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2005, STAKES

– Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan 2007

– Esiopetussuunnitelman perusteisiin 2000

– Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaan 2005
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2.  Päiväkoti Karvikan esittely

Päiväkoti Karvikka on perustettu vuonna 1980 ja se sijaitsee Ala-Malmin Karviaismäen

luonnonkauniilla rinteellä Pukinmäen ja Pihlajamäen naapuristossa. Päiväkodin tontti rajoittuu

Longinojan kartano- ja puistoalueeseen. Asuinalue koostuu kerrostaloista sekä pien- ja

rivitaloista. Liikenneyhteydet eri suuntiin ovat hyvät, kävelymatkan päässä on Malmin

rautatieasema ja Malmin bussiterminaali. Päiväkodin kanssa samassa rakennuksessa toimii

Ala-Malmin perhepäivähoidon toimisto sekä ryhmäperhepäiväkoti / varakoti Lemmikki.

Päiväkodin ruokahuollosta vastaa Palmian Opetusalan palveluyksikkö. Päivähoitoyksikköömme

kuuluu päiväkoti Longinoja ja päiväkoti Karvikka. Päiväkoti Karvikassa työskentelee tällä

hetkellä kolme lastentarhanopettajaa, neljä lastenhoitajaa ja kaksi erityisavustajaa. Kaksi

päiväkotiapulaista huolehtii päiväkodin siisteydestä.

Karvikassa toimii kolme kokopäiväryhmää. Vaapukat ovat alle 3vuotiaiden ryhmä, Kirsikat 3-5-

vuotiaiden ryhmä ja Herukat 5-6 vuotiaiden ryhmä. Herukat jakaantuvat aamupäivisin

esiopetuksen ajaksi esiopetusryhmäksi ja viisivuotiaiden ryhmäksi.

Lapsen hoitosuhde alkaa päivähoitopäätöksen mukaisena päivänä. Vanhemmat tulevat aluksi

tutustumaan lapsen kanssa yhdessä päiväkotiin. Päiväkodin henkilökunta esittelee heille taloa,

tulevaa päiväkotiryhmää ja ryhmän toimintaa. Ennen hoidon alkamista käydään vanhempien

kanssa aloituskeskustelu. Aloituskeskustelussa sovitaan vanhempien kanssa mm. hoitoajat ja

lapsen hakijat sekä tarkistetaan yhteystiedot sekä mahdolliset allergiat ja erityishoitotarpeet.
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Hyvän hoitosuhteen luomiseksi vanhemmat ja ryhmän lastentarhanopettaja tai lastenhoitaja

laatii Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Hoito- ja kasvatuskeskustelussa vanhemmat

kertovat lapsen käyttäytymisestä ja tottumuksista sekä omista toiveistaan ja odotuksistaan

päivähoidon suhteen. Esikoululaiselle laaditaan yhdessä hänen vanhempiensa kanssa lapsen

esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS)

2.1 Kuvaus lapsen päivästä

klo 6.15 päiväkoti aukeaa

vapaata leikkiä aulan tiloissa

klo 8.00 aamupala

klo 8.30 aamupiiri

toimintatuokio

leikkiä

klo 10.00 ulkoilu

klo 11.15 lounas

klo 12.15 päivälepo

ohjattua / vapaata leikkiä

klo 14.00 heräilyä

klo 14.30 välipala

klo 15.00 sisä- ja ulkoleikkiä

klo 17.30 päiväkoti suljetaan
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Lapset vastaanotetaan aamuisin klo 6.15- 8.00 päiväkodin aulatilassa. Jokainen lapsi ja perhe

otetaan yksilöllisesti huomioon aamuisin. Lapsen erohetkeä vanhemmista kunnioitetaan ja

tuetaan tarpeen mukaan.

Päiväkodin päivä sisältää monipuolista toimintaa. Ohjattu toiminta, kuten esim. aamupiirit,

esiopetustuokiot, liikunta-, askartelu-, laulu-, musiikki- ja lukuhetket, sijoittuvat suurimmaksi

osaksi aamupäivään.  Aamupäivään ajoittuvat usein myös mahdolliset retket, teatteriesitykset ja

osa juhlista. Lounaan jälkeen on päivän rauhallisin hetki, jolloin rauhoitumme kuuntelemaan

satua, osa lapsista lepää hetken ja osa lapsista nukahtaa päiväunille. Kunnioitamme lapsen

yksilöllisiä tarpeita päivälevon suhteen. Iltapäivisin toiminta keskittyy leikkeihin, peleihin sekä

ulkoiluun.

Riittävä lepo, ulkoilu, ruokailu, hygienia ja pukeutuminen ovat tärkeä osa kasvatusta ja opetusta

päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Käden ja silmän yhteistyötä harjoitellaan perushoitotilanteiden

yhteydessä ruokailussa sekä pukemistilanteissa. Lasta kannustetaan omatoimisuuteen hänen

kehitystasonsa mukaisesti ja aikuinen auttaa tarpeen mukaan. Tarvittaessa käytetään kuvia

tukena oikean järjestyksen muistamiseen. Opetellaan syömään itsenäisesti ilman aikuisen

apua, harjoitellaan lusikan, haarukan, veitsen ja lasin käyttöä ja syömään siististi. Pöytätavat

tehdään myös tutuiksi.
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3. Toiminta-ajatus

 Päiväkoti Karvikan toiminta-ajatuksena on

” Lasta kuunnellen myönteisessä ilmapiirissä vanhempien kanssa”

Päiväkodin henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa päiväkodissa tapahtuvan leikin ja toiminnan

siten, että lapsi saa laadukasta tarpeidensa mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta.

Lapselle luodaan monipuolinen ja kannustava toimintaympäristö, jossa yhdessä kasvattajien ja

toisten lasten kanssa on hyvä harjoitella vuorovaikutustaitoja. Lapsi kokee päivähoidon

myönteisenä ja fyysisesti sekä psyykkisesti turvallisena.

Päivähoidossa toteutuu kasvatuskumppanuus, jossa vanhemmat ja kasvatushenkilöstö

tasavertaisina toimivat lapsen hyväksi. He sopivat yhdessä lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja

opetuksesta sekä tukitoimenpiteistä ja arvioivat niiden toteutumista. Henkilökunta huolehtii

selkeästä ja oikea-aikaisesta tiedottamisesta asiakkailleen esim. tarttuvista taudeista.

Päiväkodin henkilökunta tutkii ja arvioi toimintakäytäntöjään ottaen huomioon asiakasperheiden

ja yhteiskunnan muutokset, sekä varhaiskasvatuksen kehityksen ja siitä saatavan uusimman

tiedon.
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3.1 Arvot

Päiväkotimme toiminnan lähtökohtana ovat lapsen tarpeiden turvallinen toteutuminen

psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti, sekä toimiva luottamuksellinen vuorovaikutus perheiden

kanssa. Kasvatuskeskusteluissa ja päivittäisissä juttutuokioissa vanhempien ja lasten kanssa

saamme tietoa lapsen tämän hetkisistä tarpeesta ja toiveista.

 Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on yksi päiväkotimme tärkeimmistä arvoista. Henkilökunta

huolehtii ammatillisella toiminnallaan jokaisen lapsen perusturvallisuuden toteutumisesta koko

lapsen hoidossa olon ajan. Lapsen kuunteleminen, kannustaminen ja oikeudenmukainen

kohtelu tukevat lapsen turvallisuuden tunnetta ja kokonaisvaltaista kehitystä.

Turvalliset puitteet toiminnalle luovat päiväkodin ja ryhmien yhteiset säännöt ja toimintatavat,

jotka ovat kaikkien tiedossa. Päiväkotiryhmässä henkilökunnan tehtävänä on luoda edellytykset

sosiaalisten taitojen harjoittelulle, kuten toisten huomioonottaminen ja erilaisuuden

hyväksyminen. Hyvät käytöstavat antavat hyvän pohjan lapsen kasvulle ja eväät koko elämään.

Henkilökunnan ammatilliseen työotteeseen kuuluu asiakkaan, niin lapsien kuin aikuisten

ystävällinen kohtaaminen. Jokaista henkilöä kunnioitetaan ja arvostetaan omana yksilönään

kuunnellen häntä ja yhdessä haetaan ratkaisuja ja toimintatapoja kulloinkin ilmeneviin

tilanteisiin.
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3.2 Toimintaympäristö

Aikuinen on toiminnallaan mallina lapsille. Päiväkodin henkilökunnan tehtävänä on luoda

positiivinen, iloinen, avoin, turvallinen ja rohkaiseva ilmapiiri varhaiskasvatuksen

oppimisympäristöön päiväkodissa. Positiivinen ilmapiiri pohjautuu henkilökunnan yhtenäiseen

kasvatusnäkemykseen.

Toiminnallista oppimista tapahtuu arjen askareissa ja lasten leikissä lapsiryhmässä.

Henkilökunta tukee lapsen oppimismahdollisuuksia järjestämällä oppimisympäristön siten, että

leikki ja oppimisvälineistö on lasten saatavilla. Lasten käytössä oleva välineistö rohkaisee ja

innostaa lasta tutkimaan sekä harjoittelemaan erilaisia asioita ja tukee kulloinkin käsiteltävänä

olevaa aihekokonaisuutta.

Päiväkoti Karvikassa jokaisella lapsiryhmällä on omat ryhmätilat, jotka on varustettu

monipuolisin välinein lasten iän ja kehitysvaiheen mukaisesti. Oman ryhmätilan lisäksi jokaisella

ryhmällä on useita vuoroja päiväkodin hyvin varustetussa liikuntasalissa, salin käyttö on jaettu

aamu- ja iltapäivävuoroihin. Päiväkodin aulatila monipuolisine leikkipisteineen on kerran

viikossa jokaisen ryhmän käytössä. Aulassa on pieniä yksittäisiä tiloja joissa on rakennustilat

legoleikkiin, puiset rakennuspalikat, lasten tietokone, luku- (lastenkirjahylly),

piirustusmahdollisuudet ja auto- ja ruutuhyppelymatto. Toiminnanpaja sijaitsee myös aulassa,

jossa lapset saavat tehdä erilaisia maalaus-, askartelu- ja puutöitä. Luovan- toiminnan pajassa

on myös terapiahiekkalaatikko. Liikuntasalin vieressä sijaitsee vesileikkihuone jonne on luotu

satumainen merellinen ympäristö.
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4. Lapsille ominaiset toimintatavat ja sisällölliset osa-alueet varhaiskasvatuksessamme

4.1 Leikkiminen

Leikkiminen on välttämätöntä lapsen kokonaiskehitykselle. Päiväkodissamme arvostamme

erityisesti lapsen leikkimistä, sillä siinä kehittyy lapsen kielitaito, syy-seuraus suhteiden ajattelu,

ajattelun luovuus ja ongelmanratkaisutaidot. Lapset käsittelevät leikin avulla oman elämänsä

kokemuksia. Leikkiminen parantaa lapsen itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihinsä.

Leikkiessään lapsi on vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja oppii yhteistoimintaa, sääntöjä ja

tunteiden säätelyä, sekä se luo mahdollisuuden eläytymiselle ja mielikuvituksen käyttämiselle.

Pienten lasten leikit ovat esineleikkejä, joissa opetellaan mm. erilaisten tavaroiden nimeämistä.

Leikki on pienimmillä yleensä yksinleikkiä, joka vähitellen muuttuu rinnakkaisleikiksi toisten

lasten kanssa. Aikuisen malli on tärkeää sillä lapsi oppii jäljittelemällä. Kolmen vuoden ikää

lähestyttäessä lapsi alkaa kiinnostua roolileikeistä, joissa toisten lasten kanssa leikki on

pitkäjänteisempää. Kasvaessaan lapset nauttivat entistä enemmän leikeistään ja

kaverisuhteistaan ja myöhemmässä vaiheessa sääntöleikkien merkitys korostuu. Karvikassa

harjoitellaan yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamista, reilua peliä ja häviämistä. Annamme

leikin avulla lapsille oppimisen mahdollisuuksia heitä kiinnostavalla ja motivoivalla tavalla.

Aikuinen auttaa ja opastaa leikin alkuun järjestämällä sille aikaa, tilaa ja välineitä, esim.

kotileikkeihin nuket, astiat ja majaleikkeihin vilttejä. Hän seuraa leikin etenemistä ja on
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tarvittaessa leikissä mukana. Lapsille annetaan mahdollisuus valita mitä he haluavat leikkiä.

Suosittuja leikkejä ovat koti-, palikka-, auto-, junarata- ja majaleikki. Lapset pelaavat myös

mielellään lautapelejä, muovailevat, piirtävät ja tekevät väritystehtäviä.

4.2 Liikkuminen

Lapset liikkuvat luonnostaan mielellään ja kokeilevat voimiaan ja kykyjään. Liikkumalla lapset

oppivat oman kehon tuntemusta ja sen hallintaa. Päiväkotimme liikuntakasvatus on lapsen

motoristen perusvalmiuksien ja taitojen opettamista ja kehittämistä. Opettelemme

perusliikuntataitoja ja tutustumme erilaisiin liikuntamuotoihin ja – välineisiin. Päiväkodissamme

on erinomainen, suuri liikuntasali, jossa on mm. puolapuut, köydet, kiipeilyverkko ja

koripallokorit. Tämä tila mahdollistaa esim. lapsia aina innostavan temppuradan tekemisen.

Liikuntahetket alkavat ohjatulla liikunnalla, jossa opetellaan annettujen ohjeiden kuuntelua ja

lopuksi on vapaata liikuntaa tai rauhoittumishetki. Liikumme sekä sisällä, että ulkona.

Tavoitteenamme on lisätä lapsen omaehtoista liikkumista, liikuntamahdollisuuksien ja

liikkumisen riemun löytämistä. Toimimme siten että liikunta on monipuolista, kannustavaa,

säännöllistä, leikinomaista sekä tietenkin hauskaa. Liikunnan avulla lapsi löytää oman tapansa

liikkua ja elinikäisen kiinnostuksen liikkumista kohtaan.

 Päiväkotimme alle 3-vuotiaiden ryhmä, Vaapukat, on päässyt syksyllä 2006

mukaan alueen alle 3-vuotiaiden liikuntahankkeeseen. Syksyllä 2007

liikuntahankkeeseen lähdettiin vasta marraskuussa jolloin käytiin

yhteistapaamisessa lähipäiväkotien henkilökunnan kanssa.
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Tapaamisella katsottiin eri ryhmien videoituja liikuntatuokioita ja sen jälkeen

keskusteltiin ja ideoitiin tulevia tapaamisia, myös fysioterapeutti kävi

päiväkodissamme opastamassa ja neuvomassa liikuntatuokion suunnittelussa

huomioitavista asioista. Vanhemmilta pyydettiin kirjallinen lupa tuokioiden

videoimista varten. Hankkeen tarkoituksesta kerrottiin vanhemmille ja sovittiin

pidettäväksi keväällä vanhempainilta, jossa näytämme mitä olemme kevään aikana

” jumppatuokioilla” tehneet.

Tuokiot on jaettu kahteen pienryhmään iän ja kehitystason mukaan. Liikuntaa

toteutamme sekä ryhmähuoneessa, liikuntasalissa että ulkona. Hankkeen tavoite

on luoda edellytyksiä lapsen monipuoliseen liikkumiseen ja edistää lapsen

motorista kehitystä tueksi lapsen kokonaiskehitykseen. Toteutus alkoi tammikuussa

2008.

4.3Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen

Mottomme on; Kaikki lapset ovat taiteilijoita!

On tärkeää, että lapsi saa päiväkodissamme kokemuksia ja elämyksiä taiteesta ja oppii myös

ilmaisemaan itseään taiteen keinoin. Aikuiset motivoivat, luovat puitteet ja järjestävät tarvittavat

välineet. Lapset saavat itse suunnitella toimintaansa, toteuttaa luovuuttaan.  Lapsia opetetaan

arvostamaan omia ja muiden töitä. Toimintaamme kuuluu askartelua, piirtämistä, maalaamista,

soittamista, laulamista, rakentelua, esittämistä ja liikkumista. Käymme mm. Malmitalolla
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elokuvissa, esikoululaiset vierailevat lähialueen koulussa katsomassa joulu- ja kevätjuhla

harjoituksia.

4.3.1. Musiikki

Musiikki luo iloa ja turvallisuutta lapsen elämään. Tavoitteenamme on herättää kiinnostus ja

innostus musiikkiin. Karvikan lapset nauttivat laulamisesta, soittamisesta, tanssimisesta ja

musiikin kuuntelusta. Musiikki rentouttaa, virkistää ja luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Perjantaisin meillä on talon yhteinen musiikkihetki. Musiikki liittyy jokapäiväisiin toimiin laulu-,

loruilu ja kuuntelutuokioina. Musiikilla voidaan tukea lapsen sanallista ja sanatonta ilmaisua.

Laulu luo mahdollisuuden sanojen ja lauseiden toistamiseen ja puheen tuottamiseen myös

silloin, kun lapsen kielitaito kaipaa harjoitusta. Sormileikit ja laululeikit ovat osa oppimista jo

kauan ennen laulunsanoja ja puhetta. Helppojen ja tuttujen laulu-leikkien myötä lapsi oppii

yhdistämään laulunsanat ja siihen kuuluvan leikin. Päiväunille mentäessä kuuntelemme

rauhallista rentouttavaa musiikkia.

Musiikkituokiot omissa ryhmissä ja talon yhteiset lauluhetket luovat lapsille omakohtaisia

aistimuksia ja kokemuksia. Uudet tilanteet esim. disco, teatteri esitykset tuovat jännitystä ja

erilaisia omakohtaisia aistimuksia lapselle. Elämän ilot ja surut kaikkinensa luovat lapselle

tärkeitä tunteita ja pohjan kasvulle ja kehitykselle.
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4.3.2. Käden motoriikka

 Tavoitteenamme on käden ja silmän yhteistyön harjaannuttaminen, tekemisen ilo ja

mielikuvituksen rikastuttaminen. Tutustumme erilaisiin työskentelytapoihin ja materiaaleihin

huomioiden lapsen ikä- ja kehitystaso. Materiaalit kuten kivet, kävyt, pumpulit, helmet, jne. ovat

asetettu päiväkotimme luovan-toiminnanpajaan houkuttelevasti näkyville mm. erilaisiin

lasipurkkeihin, mistä ne innoittavat lapsia ja aikuisia askarteluun. Lapsilla on halutessaan

mahdollisuus mm. muovailla, piirtää, pujotella helmiä, ommella ja painaa kankaita. Silmän ja

käden yhteistyö harjaantuu myös tietokoneen käytössä eri pelejä pelaten. Päiväkodissamme on

varattu joka viikolle kädentaitojenpäivä, jolloin askartelemme monipuolisesti esim.

vuodenaikoihin liittyvien teemojen pohjalta. Lapsilla on mahdollisuus harjoitella saksien käyttöä

myös oma-aloitteisesti aikuisen valvonnassa. Kädentaidoissa harjoittelemme pitkäjänteistä

työskentelyä ja töiden loppuun saattamista. Lapset opettelevat myös itsenäistä työskentelyä ja

omien jälkien siivoamista sekä välineiden paikoilleen laittamista.

4.3.3 Tutkiminen

Karvikassa tarjotaan lapselle innostava, avoin ja kannustava ilmapiiri.  Lapsi on luonnostaan

utelias ja tutkimishalu herää jo varhain, ensin maistelemalla käsiä ja tavaroita sitten

havainnoimalla kuka minä olen. Alle kolmivuotiaat hakevat syy-seuraus yhteyksiä, mitä tapahtuu

kun rakennetaan torni ja sen jälkeen se kaadetaan. Lapsi kokee, että hänen tutkiva

ihmettelynsä, kysymyksensä ja toimintansa on merkityksellistä. Hoitajat yhdessä lasten kanssa

tutkivat ja kannustuvat lapsen omaa ajattelua ja mielikuvituksen käyttöä. Lapsen oivallukset ja
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kokemukset vahvistavat lapsen oppimisen iloa. Lapsi oppii asioita katsomalla, kuuntelemalla,

maistelemalla, haistelemalla, tunnustelemalla, ihmettelemällä ja kyselemällä. Tutkimiseen

innostava ympäristö on sosiaalinen. Karvikassa tarjotaan lapselle erilaisia materiaaleja

tutkittavaksi. Päiväkodin piha ja monipuolinen lähiympäristön luonto tarjoaa paljon erilaisia

kokemuksia. Teemme paljon retkiä lähiympäristön puistoihin ja metsiin.

4.4 Äidinkieli

Tavoitteenamme on tukea lapsen äidinkielen kehittymistä, sanavaraston laajentumista ja

ilmaisutaidon kehittymistä. Vuorovaikutus aikuisten ja lapsen välillä luo pohjaa lapsen

puheenkehitykselle ja opettaa häntä käyttämään puhetta kommunikoidessa sekä ilmaisemaan

itseään ja käsittelemään tunteitaan. Ikätovereiden parissa, leikeissä ja muissa

vuorovaikutustilanteissa lapsi oppii käyttämään kieltä tasavertaisena ryhmän jäsenenä.

4.5 Matematiikka

Matematiikka kuuluu saumattomasti varhaiskasvatukseen ja on luonteva osa lapsen

jokapäiväistä toimintaa. Matematiikka nivoutuu osaksi arkipäiväntilanteita, oppiminen tapahtuu

kaiken ikäisillä lapsilla myös jokapäiväisessä toiminnassa. Matematiikassa keskitymme

luokitteluun, jota harjoittelemme värin, muodon ja koon mukaan. Välineinä käytämme lapsia,
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leluja, myrkkysieni-leikkiä ja muita lajitteluleikkejä. Vertailuun, jossa käytetään

havaintomateriaalia, esim. kumpi on suurempi, mikä on kevyempi jne. Geometriaan, jossa

opetellaan tunnistamaan perusmuotoja, rakenteluleikkien, piirtämisen, jäljittelyn ja tunnustelun

avulla. Ajanmääreitä käsitellään kalenterin avulla. Numerot, päivät, kuukaudet, kellonajat,

vuodenajat, vuorokausirytmi, eilen, tänään ja huomenna tulevat lapselle tutuiksi. Lukukäsitteitä

ja numeroita harjoittelemme leikin avulla, esim. kapteeni käskee hypi 6 kertaa, ota itsellesi tai

anna kaverille 2 keksiä ja laskemalla 1,2,3.

4.6 Historia ja yhteiskunta

Historiaa tutkimme lukemalla tarinoita menneestä ajasta, laulamme vanhoja lastenlauluja,

perinteisiä lasten sanaparsija ja riimejä, leikimme perinteisiä piirileikkejä ja tutkimme vanhoja

esineitä. Päiväkodin lähiympäristön historialliset rakennukset tuovat uusia näkökulmia

menneisyyteen ja nykyisyyteen. Suomalaisuus ja perinteet tulevat tutuiksi lapsille erilaisten

teemapäivien kautta, Itsenäisyyspäivä, joulu ja pääsiäinen. Keskustelemme millaisesta

perheestä olen, mistä olen kotoisin ja missä asun.

4.7 Luonto ja ympäristö

Retkeilemme päiväkodin lähimaastossa. Lapset tutustuvat samalla omaan kotiympäristöönsä ja

heidän maailmansa laajenee ja ympäristö antaa virikkeitä moneen eri toimintaan. Lapsi saa

tietoa ympäröivästä maailmasta käyttäen kaikkia aisteja havainnoimiseen, tämän kautta

luonnon kunnioitus ja arvostaminen tulee lapselle tietoiseksi. Näin toimimalla lapsi tulee
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tietoiseksi siitä, että ihminen on osa luontoa, johon kuuluvat myös eläimet, kasvit,

vuodenaikojen vaihtelut ja lähiluonto. Opettelemme huolehtimaan omasta ympäristöstämme ja

sen puhtaudesta keräämällä ja lajittelemalla roskia, kierrättämällä ja korjaamalla leluja ja omia

tavaroitamme.

4.8 Etiikka

Etiikassa opettelemme kunnioittamaan ihmistä ja kaikkea elollista ja elotonta. Opetamme lapsia

hyväksymään erilaisuutta, eri kansallisuuksia ja uskontoja. Tuemme lapsen myönteisen

minäkuvan, persoonallisuuden ja turvallisuuden tunteen kehittymistä. Opettelemme oikean ja

väärän, totuuden ja valheen erottamista. Ohjaamme kunnioittamaan omia ja toisten tunteita ja

tarpeita.  Käyttäytymisen perustaitoja harjoittelemme kaikissa arjentilanteissa. Aikuinen

tiedostaa olevansa malli lapselle.  Lasta rohkaistaan tunteiden ilmaisemiseen ja palaute lapsen

käytöksestä on tärkeää, jotta hän erottaa hyvän ja huonon käytöksen eron. Lasta huomioidaan

yksilöllisesti päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Asioiden käsittely ja pohdiskelu yhdessä

lasten kanssa päivittäin esim. kysymyksistä jotka nousevat lapsista itsestään. Lasta rohkaistaan

ilmaisemaan itseään. Kodin uskonnollista vakaumusta kunnioitetaan. Lapsille jotka eivät

osallistu kirkollisiin tapahtumiin järjestämme vaihtoehtoista toimintaa.

4.9 Estetiikka

Esteettisyys päiväkodissamme näkyy ryhmä- ja yleistentilojen koristeluna eri vuodenaikojen ja

juhlien teemojen mukaisesti. Aikuinen tarjoaa viihtyisän oppimisympäristön, jossa siisteys ja

puhtaus ovat luonnollisesti osana sitä. Päiväkodin henkilökunta on piristänyt päiväkodin

tunnelmaa maalaamalla seiniä. Lasten tekemät työt pidetään esillä. Valitsemme värikkäitä
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verhoja ja muita sisustusmateriaaleja.  Pidämme lasten kanssa huolta yhteisistä tavaroista ja

tiloista, niin että tavarat pysyvät järjestyksessä ja ehjinä.

5. Esiopetus päiväkoti Karvikassa

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja se on kasvatuksellinen ja opetuksellinen jatkumo

varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Esiopetustoimintatuokiot tapahtuvat omana ryhmänään

erillään ryhmän 5-vuotiaiden lasten toiminnasta. Esiopetusryhmän oppimisympäristö on lasta

aktivoiva ja omatoimisuuteen ohjaava sekä viihtyisä ja monipuolisia virikkeitä antava. Lapselle

annetaan mahdollisuus myös omaan rauhaan, hiljaisuuteen ja lepoon päivän aikana.

5.1 Kieli ja vuorovaikutus

Keskitymme suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön, erilaisten lastenkirjojen,

laulujen, leikkien ja lorujen kautta. Esikoululainen on utelias kaiken uuden oppimiseen. Kaikissa

toiminnoissamme kannustamme lasta ilmaisemaan itseään sanallisesti. Aamuisin

kokoonnumme aamupiiriin, jotka ovat mielenkiintoisia, sillä lapsilla on paljon kerrottavaa ja

voimakas halu esiintymiseen. Lapset esittävät omia laulu-loru-tarina- esityksiä. On tärkeää

kokea kuuluvansa esikoululaisten ryhmään. Aikuisen tehtävä on luoda olosuhteet sellaiseksi

johon jokainen lapsi voi tulla omana itsenään.
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Lapsi oppii esikouluvuotenaan kynäotteen, kirjoitussuunnan ja oman nimen kirjoittamisen.

Kätisyys vahvistuu, suuraakkoset opitaan, sanojen rytmisyys avautuu ja tavuttaminen alkaa

onnistua. Lisäksi harjoittelemme kirjainmerkkejä erilaisten materiaalien avulla esim.

luonnonmateriaali, savi, langat ja muovailuvaha. Opetuksessa käytämme paljon loru- ja

riimikortteja. Kuvakirjoja sekä satukirjoja luemme päivittäin. Teatteri ja elokuvaesityksiin

osallistumme päiväkodissamme sekä Malmitalolla. Kulttuuripalvelujen kautta lapsella on

mahdollisuus kokea mukavia tapahtumia toisten lasten ja aikuisten kanssa mikä auttaa lasta

käsittelemään omia tunteitaan.  Osastollamme on useampia kirja- ja lehtinurkkauksia, jossa

lapsi voi perehtyä kirjallisuuteen. Lapset tuovat kotoaan omia kirjojaan, joita tutkimme yhdessä.

Teemme retkiä kirjastoon ja pidämme kirjamme ajan tasalla kuhunkin teemaan liittyen.

5.2 Matematiikka

Esikouluikäisen matemaattisen ajattelun kehittyminen perustuu mielikuviin ja

ongelmaratkaisujen etsimiseen. Lapsi on luonnostaan utelias tutkimaan ympäristöään, vertailee,

luokittelee, tekee havaintoja ja samalla pohtii ja ratkoo. Opetellemme lukuja 1-10, geometrian

peruskäsitteitä (ympyrä, kolmio, neliö, suorakulmio), ajanmääreitä, (viikonpäivät, kuukaudet,

vuorokauden ajat, käsitteet: tänään, eilen jne.) luokittelua, vertailua ja kellonaikoja (tasa- ja

puolet tunnit). Harjoittelemme erilaisten havaintomateriaalien sekä itse valmistettujen

oppimateriaalien avulla tehtäviä. Erilaiset esineet sopivat matemaattisen ajattelun tukemiseen

esim. numero-kuva-muotokuvat, legot, palikat, tikut, napit ja helmet. Matematiikkaa
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opettelemme myös pelien avulla; Mini-Luko, Unifix-palikat, Logico-Piccolo. Päivittäin erilaisissa

toiminnoissa laskemme, kuinka paljon on tyttöjä ja poikia, kumpia on enemmän ja keitä on

vähemmän.

5.3 Liikunta

Liikkuminen on lapsen luontevin tapa hahmottaa omaa lähiympäristöään ja samalla kokea omat

mahdollisuudet oppimiseen. Lapsi kokee kaiken kokonaisvaltaisesti joten liikkumisen tuoma

mielihyvä auttaa lasta kehityksessä ja oppimisprosessissa. Varhaiset miellyttävät

liikuntakokemukset auttavat lasta tulemaan elinikäiseksi liikkujaksi. Päiväkodissamme on

mahtava liikuntasali, jota hyödynnämme liikuntatuokioilla.  Myös lähiympäristössämme on hyvät

liikuntamahdollisuudet.  Lähialueen päiväkotien esikouluryhmien kanssa pidämme yhteisen

ulkoliikuntatapahtuman, johon osallistuu lapsia kolmesta päiväkodista. Lapset pitävät

tapahtumasta, yhteiset kokoontumiset auttavat yhteydenpidossa toisten päiväkotien kanssa.

Suuret tapahtumat tuovat juhlan tuntua ja avartavat lapsen maailmankuvaa. Liikuntatuokiot

pidetään yleensä pienryhmissä. Liikunta-aiheitamme ovat mielikuvaliikunta, satuliikunta,

musiikkiliikunta, erilaiset pelit, telinerata, piiri- ja perinneleikit. Sählypelistä ja tanssimisesta

pitävät esikoululaiset kovasti. Lähiympäristössämme on leikkipuisto ja urheilukenttä, jota

käytämme esim. jalkapallossa ja erilaisissa ulkopeleissä.  Talvisin laskemme mäkeä ja

luistelemme.  Retkeilemme aktiivisesti ympäristössämme, luonto päiväkodin ympärillä on

vaihtelevaa ja lapsilla on turvallista liikkua, kun liikenne ei rajoita.  Liikuntasali on käytössämme

lähes päivittäin, siellä lapset voivat käyttää liikuntavälineitä monipuolisemmin.
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5.4 Musiikki

Musiikki on tekemistä, kokemista, tuntemista joko yksin tai yhdessä toisten kanssa. Lapsemme

tutustuvat musiikkiin monipuolisesti.  Lapset rohkaistuvat esiintymään, laulu- ja musiikkiesityksiä

syntyy spontaanisesti. Käymme lähikouluissa kuuntelemassa lasten esityksiä sekä vanhat

päiväkotilapset käyvät esiintymässä meille keväisin. Musiikkia tuotamme oman kehon kautta,

rytmisoittimilla, laulamalla ja kuuntelemalla. Monipuolinen musiikin kuuntelu auttaa lasta

ilmaisemaan itseään ja käsittelemään omia tunteitaan.

6. Yhteiset teemat ja juhlat

Toimikauden alkaessa sovimme päiväkodin yhteisistä teemoista, yhteisistä juhlista ja

tapahtumista. Tällöin huomioimme kansalliset ja kirkolliset juhlapäivät.

Teemamme vaihtuvat vuosittain.

Juhlimme lasten syntymäpäiviä ryhmissä ja järjestämme erilaisia yhteisiä juhlia mm. uusivuosi,

laskiainen, pääsiäinen, vappu, äitienpäivä, kevätjuhlat, juhannus, isänpäivä, YK-juhla,

itsenäisyyspäivä, joulu.

7. Maahanmuuttajataustaiset lapset

Maahanmuuttajataustaisen lapsen aloittaessa päivähoidon, käymme aloituskeskustelun

vanhempien kanssa mahdollisimman pian. Tarvittaessa keskusteluun pyydetään tulkki.
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Keskustelussa kartoitetaan perheen tilanne, kotona puhutut kielet ja mahdolliset uskonnon

vaikutukset lapsen hoitopäivään (esim. ruokavalio). Perheelle kerrotaan päiväkodin käyttämistä

suomen kielen opetusmenetelmistä ja painotetaan oman äidinkielen ja kulttuurin ylläpidon

merkitystä. Lasta pyritään tukemaan oman kulttuuri-identiteettinsä luomisessa ja oman

taustansa arvostamisessa

7.1 Suomi toisena kielenä

Päiväkotimme suomi toisena kielenä opetus (S2- opetus) pohjautuu Helsingin kaupungin

päivähoidon S2- suunnitelmaan. Karvikassa S2 opetus on säännöllistä, tavoitteellista ja arjessa

tapahtuvaa opetusta.

Käytämme työvälineenä ns. Kieliharavaa, joka sisältää mm. lapsen kielitaidon kartoitukseen

tarkoitetut Kettu- ja Lumiukkotehtävät. Kettutehtävä on 3-5-vuotiaiden puheen ja

kielenkehityksen arviointimenetelmä. Lumiukko on viisivuotiaiden kielitaitoa kartoittava

puheseula.

Kielitaidon kehitystä seurataan ja kirjataan säännöllisesti Suomenkielen oppimisen

seurantalomakkeeseen, jota käydään lävitse yhdessä vanhempien kanssa. S2- lapsille tehdään

henkilökohtainen kaksikielisyyden suunnitelma ja se kirjataan lapsen

varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Karvikan S2- toiminta nivotaan päivän arkisiin askareisiin omissa ryhmissä, esim. aamu- ja

ruokapiirit, pienryhmätoiminta, ruokailut ja pukemistilanteet. Näin toiminnasta hyötyy S2- lasten
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lisäksi koko ryhmä. Päiväkodin arkitilanteissa käytetään puheen lisäksi kuvia, joiden avulla

ennen kaikkea S2 lapset hahmottavat sanotut asiat paremmin. Olemme kuvittaneet

päiväjärjestyksen, joka luo lapselle turvallisuuden tunnetta. Lapselle annetaan mahdollisuus

myös käyttää kuvia, jos hänellä ei ole sanoja esim. ilmaisemaan tunteitaan tai valitsemaan

leikkiä.  Päiväkodissa on S2- vastaava, jolta henkilökunta saa ajankohtaista tietoa S2- asioista.

8. Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Käymme aloituskeskustelun vanhempien kanssa lapsen tullessa päiväkotiin. Tällöin sovimme

yhdessä perheen kanssa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Varhaiskasvatussuunnitelmaa

käytämme päivittäin lapsen arjessa erilaisissa toiminnoissa ja siirtymätilanteissa. Tukitoimina

jaamme lapset sopivan kokoisiksi pienryhmiksi sekä käytämme kuvia ja aikuisen antamaa apua.

Avoin keskustelu vanhempien kanssa on erityisen tärkeää silloin, kun lapsen kehityksestä

ollaan huolissaan. Päivähoidolla on käytettävissä erilaisia palveluita ja tukitoimia tavanomaisen

varhaiskasvatuksen lisäksi. Lähtökohtana on, että lapsen erityistuen tarve havaittaisiin

mahdollisimman varhain ja että tukea tarvitseva lapsi saisi tarvitsemansa avun. Osana tuen

järjestämistä tehostetaan yhteistyötä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja

yhteistyötahojen kanssa. Henkilökunta, yhteistyössä vanhempien kanssa ja vanhempien

suostumuksella, hakee tukea lapsen asioihin päivähoidon kiertävältä erityislasten-

tarhanopettajalta (kelto). Kelto, yhdessä vanhempien ja päiväkodin henkilöstön kanssa arvioivat

lapsen ohjauksen ja tuen tarvetta. tarvittaessa vanhemmat ja henkilökunta yhdessä laativat

lapsen kuntoutussuunnitelman. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja

varhaisen tuen antaminen joka estää ongelmien kasautumisen.
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9. Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus päiväkodissamme on tasavertaista vuorovaikutusta vanhempien ja

kasvatushenkilöstön kesken. Lähtökohtana pidämme vanhempien asiantuntijuutta omasta

lapsestaan tärkeänä. Ryhmän henkilökunta käy toimintakauden aikana lapsen vanhempien

kanssa hoito- ja kasvatuskeskustelun, sekä tekee kirjallisen lapsen varhaiskasvatus-

suunnitelman uusien päivähoitoon tulevien lasten vanhempien kanssa ja täydentäen sitä

vuosittain. Päivähoidon henkilöstö keskustelee mielellään lapsesta päivittäin kohdatessaan

vanhempia.

Päivittäinen yhteydenpito vanhempien kanssa on meille erityisen tärkeää, jotta osaamme ottaa

työssä huomioon vanhempien toiveet lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Keskusteluissa

henkilöstö kertoo vanhemmille lapsen ryhmässä toimimisesta ja siitä miten lapsen kasvun

piirteet tulevat esille hänen toimiessaan samanikäisten lasten kanssa. Päiväkodissa järjestetään

vanhempainiltoja ja kutsutaan vanhempia vierailuille päiväkotiin ja lapsiryhmään.

9.1 Muut yhteistyötahot

Käytettävissämme on useita eri tahoja, joiden kanssa teemme tarvittaessa yhteistyötä.

Neuvola: Kolme- ja viisivuotias neuvolatarkastuksiin täytämme seurantalomakkeen, jossa

kuvailemme lapsen kehitystä päiväkodin näkökulmasta. Vanhemmat pyytävät lomakkeen

päiväkodista ja toimittavat sen neuvolaan tarkastuskäynnin yhteydessä.
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Koulu: Päiväkoti Karvikan esiopetusta määrittävät Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

(2000) ja Karvikassa noudatetaan Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2005).

Esiopetusryhmä tekee yhteistyötä Hietakummun ala-asteen koulun kanssa

yhteistoimintasuunnitelman mukaisesti.  Esiopetusryhmä käy vuosittain tutustumassa

Hietakummun ala-asteen koulun joulu- ja kevätjuhla esityksiin.

Oppilashuoltotyöryhmässä käsitellään koulutulokkaiden asioita hyvän koulunaloituksen

turvaamiseksi ja tarpeellisen tiedon välittymiseksi.  Koulun oppilastyöryhmään kuuluvat

edustajat koulusta, päiväkodista sekä terveydenhuollon piiristä. Oppilashuoltotyöryhmä on

lakisääteinen ja siellä käsiteltäväksi otettavista asioista pidetään vanhemmat tietoisina.

Päiväkodin oma oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu joka syksy. Siihen osallistuvat

päiväkodinjohtaja, esiopetuksesta vastaavat opettajat sekä alueen kiertävä

erityislastentarhanopettaja. Kokoontumisen tarkoituksena on tarkistaa jokaisen esioppilaan

elämäntilanne oppilashuollollisesta näkökulmasta.

Kulttuuripalvelut: Toimintakauden aikana hyödynnämme lähialueen kulttuuripalveluja.

Käymme kirjastossa sekä Malmi-talon Muksu-kinossa katsomassa ilmaisia elokuvanäytöksiä.

Vanhempaintoimikunnan järjestämien arpajaisten tuotolla päiväkodissa on vieraillut erilaisia

teatteri- ja musiikkiesityksiä.

Seurakunta: Päiväkotimme esikoululaiset tekevät tutustumisretken Malmin kirkkoon.

Joulukirkossa käymme joko Malmin kirkossa tai Pekanraitin seurakuntasalissa.
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Lastensuojelu ja perheneuvola: Tukea vanhemmuuteen antaa päiväkodin lisäksi myös

perheneuvola. Järjestämme tarvittaessa vanhempien suostumuksella yhteisiä keskusteluja,

joissa vanhemmat, päiväkodin henkilökunta ja perheneuvolan työntekijä miettivät keinoja

helpottamaan lapsen arjen sujumista päiväkodissa ja kotona.

Syksyllä 2008 on alkanut perhetyö päivähoidossa hanke Ala-Malmi alueella ja perhetyöntekijä

työskentelee päivän viikossa päiväkodissamme ja on tukena vanhemmille ja henkilökunnalle.

Kelto eli alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja: Tarvittaessa hän voi konsultoida

henkilökuntaa vanhempien suostumuksella. Erityisopettaja arvioi lapsen erityisen tuen tarpeen,

on mukana vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa ja tarvittaessa myös

kuntoutussuunnitelman laatimisessa.  Keltolta henkilökunta ja vanhemmat saavat apua ja tukea

arjen pulmatilanteisiin.

10. Arviointi

Henkilöstö ja vanhemmat tarkistavat ja arvioivat lapsen varhaiskasvatussuunnitelman vuosittain

tai tarvittaessa useamminkin. Helsingin kaupunki teettää asiakaskyselyn vanhemmille kerran

kahdessa vuodessa. Saatua palautetta hyödynnetään päiväkodin toiminnan kehittämisessä ja

suunnittelussa. Vanhempien palaute otetaan huomioon ja tehdään tarvittavat muutokset

toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstö arvioi omaa toimintaansa viikoittaisissa

palavereissa. Vuodessa on kaksi henkilökunnan kehittämispäivää, joissa suunnitellaan tulevaa

ja arvioidaan menneen kauden toimintaa ja toiminnan toteutumista.
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