Kurrekummun päiväkodin
varhaiskasvatussuunnitelma

Kielten rikas maailma
Kielelliset taidot ja vuorovaikutus

-Tuemme lasten kielellisen osaamisen kehitystä
pienryhmätoiminnan, laulujen, loruttelun, riimittelyn ja pelien
kautta.
-Vuorovaikutusta tuetaan eri toimintamuotojen, kuten
vuorovaikutusleikin tai draaman kautta.
-Järjestämme kielikylpyryhmän englanniksi pikkueskareille.
-Tarvittaessa järjestämme oppimisen tueksi pienryhmiä
käyttäen erityisopetuksen menetelmiä kuten mm. jänistarinat,
manu sekä kili ja kuttu.

Ilmaisun monet muodot
musiikillinen, kuvallinen, sanallinen ja kehollinen ilmaisu

-Kannustamme lapsia toteuttamaan itseään ja käyttämään
mielikuvitustaan.
-Teemme yhteistyötä kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa
tarjoten lapsille kulttuurielämyksiä.
-Toteutamme eri ilmaisun muotoja monipuolisesti pienryhmissä.
-Annamme mahdollisuuden ja välineet omaehtoiseen
askarteluun ja ilmaisuun.

Minä ja meidän yhteisömme
Eettinen ajattelu, lähiyhteisö ja mediakasvatus

-Teemme yhteistyötä eri paikallisten tahojen, kuten mm.
seurakunnan kanssa.
-Luomme yhteistyössä lasten kanssa päiväkodin säännöt ja
tuemme eettisen ajattelun kehitystä.
-Tuemme mediakasvatusta mm. kirjastovierailuilla ja
tutustumalla lähiympäristöön.
-Tutustumme eri aihepiireihin lasten mielenkiinnon mukaan.

Tutkin ja toimin ympäristössäni
Matemaattinen ajattelu, ympäristö ja teknologia

-Tutustumme monipuolisesti ympäristöömme tehden mm.
metsäretkiä.
-Tuemme matemaattista ajattelua monipuolisesti
pienryhmätoiminnassa ja tarvittaessa erityisopetuksen
menetelmin.
-Opettelemme yhdessä lasten kanssa käyttämään arjen
teknologiaa, kuten kameran, tabletin ja tietokoneen käyttöä ja
niillä tiedon tuottamista ja hakemista.

Kasvan, liikun ja kehityn
Liikkuminen, ruokakasvatus, terveys ja turvallisuus

-Edistämme lasten liikunnallista elämäntapaa ilo kasvaa liikkuen
-hankkeen merkeissä. Tarjoamme lapsille välineitä ja
mahdollisuuksia toteuttaa liikkumista.
-Tutustutamme lapset terveelliseen elämäntapaan ja ruokaan.
-Opettelemme lasten kanssa turvallisuutta edistäviä
toimintatapoja sisällä ja ulkona.

LIITE 1 KIUSAAMISEN, VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN EHKÄISYN SUUNNITELMA

TERVON KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN
KIUSAAMISEN, VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN EHKÄISYN SUUNNITELMA
1. Varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteinen näkemys kiusaamisesta ja yhteinen tavoite kiusaamisen
ehkäisemiseksi:
-Kurrekummun päiväkodissa henkilökunta sitoutuu ennaltaehkäisemään kaikkia kiusaamis-, väkivalta- ja
häirintätilanteita. Jos tällaisia kuitenkin ilmenee, puututaan niihin ja käsitellään asia välittömästi.
-Päiväkodissa kiusaaminen, väkivalta ja häirintä voivat ilmetä leikistä ulos sulkemisena, lällättely ja nimittelynä
sekä lyömisenä ja tönimisenä.
-Myös mahdollista vanhempien taholta tulevaa tai työyhteisön sisällä esiintyvää kiusaamista, väkivaltaa ja
häirintää pyritään ennaltaehkäisemään luomalla yhteiset pelisäännöt, vuorovaikutusta tukeva yhteisö ja
positiivinen ilmapiiri.
2. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn keinot:
-Lasten kanssa laaditut säännöt, joiden mukaan toimitaan sisällä ja ulkona. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan
pienryhmissä ja päiväkodin arjessa. Kasvattajat järjestävät ohjattua/tuettua leikkiä. Harjoitellaan tunteiden
tunnistamista, ilmaisemista ja käsittelyä. Pidämme yllä positiivista ilmapiiriä ja asennetta. Mahdollisista
kiusaamis-, väkivalta- tai häirintätilanteista keskustellaan heti vanhempien kanssa.
3. Kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään puuttumisen keinot:
-Tilanteisiin puututaan mahdollisimman aikaisin. Syyt ja taustat keskustellaan auki lasten kanssa ja niistä
kerrotaan vanhemmille. Kaikkia tilanteita ehkäistään huomioimalla lasten toimintaa etukäteen.
4. Suunnitelman arviointi:
-Suunnitelman toetutumista arvioidaan joulukuussa ja huhtikuussa varhaiskasvatustoiminnan arvioinnin
yhteydessä.
5. Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen: (henkilökunta, vanhemmat, yhteistyötahot)
-Suunnitelma liitetään osaksi kunnan ja päiväkodin vasuja. Henkilökunta tutustuu suunnitelman sisältöön ja
sitoutuu sen noudattamiseen. Vanhemmille tiedotetaan suunnitelman käyttöönotosta.

