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1 JOHDANTO

Laihian kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) perustuu Stakesin laatimaan
valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2006 sekä Laihian esi- ja
perusopetuksen opetussuunnitelmaan 2005.
Varhaiskasvatussuunnitelman fyöryhmtüin kuului edustajia päiväkodeista,
perhepäivähoidosta ja esiopetuksesta, koulupsykologi, perhepäivähoidonohjaajat sekä
vt. varhaiskasvatuksen johtaja. Vanhemmat osallistuivat VASU:n tekemiseen
vastaamalla heille lähetetffyn mm. päivähoidon sisältöä ja kehittämistä koskevaan
päivähoitoþselyyn.

Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on

* kehitt¿iä varhaiskasvatuksen yhteistyötä Laihialla niissä palveluissa, joilla tuetaan
lasta ja perhettåi ennen oppivelvollisuuden alkamista

* luoda mahdollisimman yhdenmukaiset toiminta-ajatukset ja tavoitteet kaikkien
varhaiskasvatusta tekevien tahojen kanssa Laihian kunnassa

* saada varhaiskasvatuksen parissa työskentelevä henkilökunt¿ mieltämåiän itsensä
osaksi suuremp¿ur kokonaisuutta, mikä mahdollistaa paremman yhteistyön eri
tahojen kanssa.

Laihialla varhaiskasvatus kuuluu sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuuteen.
Lasten päivähoito perustuu lasten päivähoidosta annettuun lakiin ja asetuksiin.
Yhteiskunta tarjoaa varhaiskasvatuspalvelut, jotka tukevat lapsen kotikasvatusta.
Vanhemmat valitsevat lastensa varhaiskasvatuspalvelut, joita ovat kotihoidontuki
(vaihtoehtoisena kunnalliselle päivähoidolle), perhepäiv?ihoito, påiiv?ikotihoito sekä
esiopetus. Laihialla varhaiskasvatukseen kuuluu myös koululaisten ¿ümu- ja
iltapaivatoiminta. Kunnan velvollisuuteen kuuluu valvoa yksityistä päivåihoitoa.
Seurakunnat tarjoavat kerhoja eri ikäisille lapsille kunnan eri alueilla. Myös
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laihian paikallisyhdistys jfieståiä lapsiperheille
monipuolista toimintaa. YhteistyO varhaiskasvatuksessa eri tahojen kanssa tukee ja
täydentåüi perheiden palveluja ja kunnallista päivåihoitoa.

Varhaiskasvafussuunnitelma muodostaa esi- ja perusopetussuunnitelman kanssa
lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevåin kokonaisuuden.
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Lapsiperheille suunnatut palvelut Laihian kunnassa (tilanne tammikuussa 2007)
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2 MITri VARHAISKASVATUS ON? ,,:1oít1ahoíraa vanhoja íhmísíe:,

f-etu,6 v.

Varhaiskasvatus on

t pienten lasten eri elämåinpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta,
jonka tavoitteena on ediståiä lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista

* vanhemmuuden tukemista ihmiskeskeisesti vanhempia ja lasta kunnioittaen
* suunnitelmallista j a tavoitteellista toimintaa
* kasvun, kehityksen ja oppimisen ongelmien ennaltaehkäisemistä.

Varhaiskasvahrksessa on oleellista lasten, vanhempien sekåi varhaiskasvatuksen
henkilöstön vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus.

Lasten vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu- ja oikeus. Yhteiskunnan tarjoama
ja valvoma varhaiskasvatus koostuu hoidosta" kasvatuksesta ja opetuksesta, jossa

lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessåi asemassa. Varhaiskasvatuksessa edistetään
lapsen ffysistÊi, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tuetaan lapsen esteettistä,
älyllistä j a uskonnollista kasvatusta.

3 ARVor ¡n pÄÄnnÄÄnÄr

3.1 Laihian varhaiskasvatuksen arvopohja

Laihian varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu keskeisiin kansainvälisiin lapsen
oikeuksia måiäritteleviin sopimuksiin. Keskeisin perusarvo on lapsen ihmisarvo, joka
kattaa nelj ä ylei speri a¿tetta :

* lapsen etu
* syrjintÈikielto
* lapsen oikeus el?imåüin ja täysipainoiseen kehittymiseen
* lapsen mielipiteiden huomioonottaminen

Laihian kunnan varhaiskasvatuksen keskeiset arvot ovat:

* Turvallisuus:
Jokaisella lapsella on oikeus emotionaaliseen ja frysiseen turvallisuuteen
ihmissuhteissaan ja varhaiskasvatusympäristössåiän. Varhaiskasvatuspalveluissa
pfit¿üin jarjesttimälin tutut ja pysyvät ihmissuhteet.

* Oikeudenmukaisuus:
Lapsella on oikeus kuuntelevaan ja mukana elävään aikuiseen, jolloin hänelle
syntyy tunne siit¿i, että håinestä valitetaan ja hänet huomioidaan yksilönä.
Oikeudenmukaisuus nåikyy toisten kunnioittamisena ja arvostamisena.
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* Kehittyminen, þpsyminen ja oppiminen:
Lapsella on oikeus olla lapsi. Lapselle annetaan mahdollisuus kasvaa, kehittyä,
leikkiä ja oppia omista yksilöllisistä låihtökohdistaan yhteisön jäsenenä.

Varhaiskasvatus tarjoaa laadukasta ja virikkeellistä toimintaa kannustavassa
ilmapiirissä.

* Laadukas palvelu perheille:
Lapsella on oikeus kasvatuskumppaneina toimiviin vanhempiin ja kasvatuksen
ammattilaisiin. Laadukkaan palvelun tarjoaminen perheille on jatkuvan
kehitt?imisen haaste varhaiskasvatukselle.

Laihian päivåihoidon toiminta-ajatus on lapsen kokema ilo arjessa. Kokiessaan iloa
lapsi saa myönteisen kuvan itseståüin ja ympåiristöståiåin. Onnistumisen elåimykset ja
yhteiset kokemukset toisten kanssa ovat merkityksellisiä lapsen elämässä. Lapsen ilo
ja innostuneisuus luovat pohjaatasapainoiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle.

3.2 Laíhian varhaiskasvatuksen kasvatuspãåimåiärät

fulíssío,

(.l.uolhr;r laíhí"la.sía -
nrrkrr"kíolís eruLsí.

Jokaisen lapsen lapsuus on arvokasta aikaa, se ei ole vain välttämätön välivaihe ennen
aikuisuutta. Varhaiskasvatuksessa lapsuuden itseisarvo tulee näkyä aikuisten
asenteissa, päätöksissä ja teoissa. Tavoitteena on kasvattaa tasapainoisia,
yhteistyökykyisiä ja vastuuntuntoisia - hyvinvoivia lapsia. Kasvattajien tulee huolehtia
lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista siten, että toiminnan påüimääråinä on:

* Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen.
Lapsi otetaan huomioon omana itsentüin. Lapsen kehitystaso huomioidaan ja
jokainen saa itselleen sopivaa ohjausta.

* Toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen
vahvistaminen.
Kasvatusilmapiiri on turvallinen, oikeudenmukainen, kannustava ja hyvåiksyvä.

Lasta opetetaan ottamaan myös muut huomioon ja välittämÈiän toisista.

* Itsenäisyyden asteittainen lisåiåiminen.
Toimintaympåiristö suunnitellaan siten, että lapsi voi toimia siella itsenäisesti.
Kasvattaja tukee lapsen vahvuuksia ja kannustaa kokeilemaan. Lasta kannustetaan
kiittåien ja kehuen. Taitojen lisääntyminen otetaan huomioon toiminnan
suunnittelussa.
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4 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN

Lasten vanhemmat ovat lastensa tåirkeimmåit kasvattajat. Päivåihoidon henkilökunnan
tehtäv¿inä on tukea kotien kasvatusta. T¿¡rn¿in tekee mahdolliseksi ammattitaitoinen
lastenhoitohenkilökunta sekä lapsia ajatellen suunniteltu kasvuympåiristö. Hyvä kasvu-
ja oppimisympåiristö takaa, että lapsi tulee nähdyksi, kuulluksi, huomioiduksi sek?i

ymmänetyksi omana yksilöllisenä persoonan¿um. T¿ünän tavoitteen toteuttaminen
edellyttäÌi påiivähoitohenkilöstön, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen jatkuvaa ja
avointa kanssakäymistä - aitoa kasvafuskumppanuutta.

vAarÍilsKá.svailsvn¡pilalsrti

* Tukee lapsen kasvuaja kehitysta.
* fu¡taa mahdollisuuden leikkün ja

oppimiseen.
* Antaa tilaa luornrudelle ja aklüvisu¡delle.
* Mahdollistaa lüþJí,n¡isen riemuü.
r Or¡ esteeüinen ja drikkeelinen
t Tajoaa mahthllisuuden lepoon ja

rauha¡n.
t On turvallinen säthtöineen ja rajoineen.
* ûn lapsia vøten sur¡nruteltu.
* Ottaa lapset rnukaan tilojen

suunnitteluun.
r On muunneltæissa tarpeen mukaan fia

toiminta pyst¡rt ài;lrr eryttiffieãn).
t üntiloiltaandihtyrsä ja süsli.
* Kiin¡ittaa huomiota tel$isün seikkoihin

(ergonomia, mehr ihnãnvaihto jne.).

I{á.SVATTÅ"IA VÅRHAISI{S,SVAruI{SES SA

t KunnioiËaa lapsurtta"
* Antaa rakkautta ja asettaa rajat.
* 0n empaattinrn ja myonteinen.
* Kumtelee lasra ja on aid*sü lesra.
* Tmmärtåä leikin täukeyden oppimisessa.
* Uskoo lapsenþþihin.
* fuagoi þser turfeisün ja tarpeisän.
* Kanrusta4 keslrustelee ja hyuliksyy.
t KunnioiHaa lapsen erilaisurrtta.
t On luovq innostara ja osallistuva.
* thjaa læta taruittaessa ykailällisesti.
* Tr¡kee lapsea itsehrntoa ja rohlraisee

itseilmaisuun.
* Näytáä hyvää esimerlúiä.
* t¡r hireetön, motivoitmll ja ffi¡utnksiû

sopeuü¡rã.
* On æoir¡ joustava ja työhönsä sitouhurut
* Haluaa tehda yhteistyätli
* Tíedostaa varhaiskasvatuksen ffiuuttusat

tarpeetja haasteet
* Kehittaa ja kouluitaa itseààn
* Kykenee itseånriointih.
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5 YHTEENVETO VANHEMMILLE SUUIYNATUSTA
VARIIAISKASVATUSKYSELYS TÄ

Lasten vanhemmat osallistuivat VASU:n tekemiseen vastaamalla heille låihetettyyn
påiivähoitoþselyyn. Kyseþ avulla selviteuiin vanhempien mielipiteitä mm.
päivåihoidon laadukkuudesta, sis?illöstä, kehittämisestä ja yhteistyöståi.

Laadukkaan påiivähoidon kriteereiksi nousivat turvallisuus, monipuolisuus, toiminnan
virikkeellisyys ja hoidon mielekþys sekä lapsen yksilöllisyyden huomioiminen.
Tåirkeåinåi koettiin myös ammattitaitoinen henkilökunta ja luottamus hoitajaan.
Lasten mieleståi mukavinta päivåihoidossa olivat ystävät, leikkiminen, ulkoilu ja
hoitajat.

Kasvattajan ominaisuuksissa korostui oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, avoimuus
ja luotettawus sekä lempeys ja kyky asettaa rajoja. Kasvatusynpäristössä arvostettiin
turvallisuutta, virikkeellisyyttä, kodikkuutta ja rutiineja. Keskeisiä olivat myös
rauhallisuus, luonnonlåiheisyys ja siisteys.

Vanhemmat toivoivat sÍtavansa enemmän tietoa lastensa hoitopåiivistä mm.
ruokailusta, lepohetkestä, lapsen oppimisesta, ryhmlissä toimimisesta sekä
mahdollisista ongelmatilanteista. Päåiasiassa vanhemmat, varsinkin alle 3-vuotiaiden
lasten vanhemmat, tunsivat kuitenkin sarrvansa tarpeeksi tietoa lastensa hoitopåiivÈistä.

Vanhemmat toivoivat myös lisää virikkeellistä toimintaa ja samanikäistä seuraa

lapsilleen. PerhepäivÈihoidossa varahoitolasten liiallista måiÍiråiä arvosteltiin. Lisåiksi
vanhemmat toivoivat listiä ryhmåþerhepäiviihoitopaikkoj4 pieniä ryhmäkokoja ja
enemmän lapsille suunnattuja tapahtumia. Hoitomaksut haluttaisiin maksaa vain
päivähoidossa vietettyjen tuntien mukaan.

Kyselyn mukaan lasten kasvatuksessa ja kehityksessä tåirkeinä koettiin sosiaaliset
taidot, monipuolinen toiminta, yksilöllisyys ja tapakasvatus. Tåirkeänä pidettiin myös
leikkimiståi ja lapsen taitojen kehittämistä. Varhaiskasvatuksen sisåiltöalueist¿
merkittävimmiksi nousivat elåimåintaidot, leikki oppimisen vållineenä sekä luonto ja
tutkimisen ilo.

Yhteistyössä painottuivat lasten vanhempien våiliset tapaamiset, avoin keskustelu sekä
vanhempien ja hoitajien yhteistyö muulloinkin kuin hoitoon vienti- ja hakutilanteissa.
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6 VARIIAISKASVATUKSEN SISÃLLÖT JA TOIMINTATAVAT

6.1 Elämäntaidot

Vuorovaikutustaidot:

* itsensil ilmaiseminen eri tavoin (kielellinen ilmaisu, ilmeet ja eleet)
* toisten huomioiminen
+ ryhmässä toimiminen (oman vuoron odottaminen, toisille puheenworon

antaminen)

tntu¡
Tr¡nhr-V¡¡orc¡ai*

kn¡tilstEi{st

Tyðhsatas

Päivåani

Ê¡vitsems¡

la ruohila Ulkp¡ls

r¡heût
Køirnkd p
¡iistiftsi

ÕFFifn¡he[
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Tapakasvatus:

* hyvät tavat (tervehtiminen, kiitos - ole hyvä)
* ristiriitatilanteiden myönteinen ratkaiseminen (anteeksi pyytäminen ja -antaminen)

Vuorovaikutustaidot ja tapakasvatus kulkevat päivähoidon arjessa käsi kädessä.

Terueyskasvatus:

* ravitsemus ja ruokailu
* kuivaksi ja siistiksi oppiminen
* pukeutuminen ja riisuminen
t ulkoilu
* päivåiuni

Nämä perushoitotilanteet toistuvat s?üinnöllisesti päivåihoidossa ja ovat tåirkeitä lapsen

hyvinvoinnille. Oikea unirytmi, monipuolinen ja terveellinen ravinto sekä riitt¿iva
liikunta tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapsen hoitopäivään kuuluvat
perushoitotilanteet ovat myös erinomaisia oppimistilanteita jokapäiväisessä elåimässä.

Lapsella on oikeus päiväuniin/lepoon. Ne parantavat lapsen keskittymisþkyä ja
tarkkaavaisuutta sekti lisäävät rauhallisuutta ja virkeyttä.

Työkasvatus:

* omista tavaroista huolehtiminen
* lelujen ym. tavaroiden paikalleen laittaminen leikin/työskentelyn jälkeen
* pienet työtehtävät (esim. pöydän kattaminen, jfiestely)
* työleikit

Työkasvatuksen avulla lapsen vastuuntunto ja omatoimisuus kehittyy.
Tehdystä työstä annetaan lapselle kiitosta ja arvostusta; jokainen lapsi tekee taitojensa
ja voimiensa mukaan. Kannustetaan myös toisten auttamiseen ja yhdessä tekemiseen.

Kasvattajan rooli elämäntaitojen opettajana

Kasvattaja huomioi elåimtintaitojen opeffamisessa, että jokainen lapsi kehittyy omien
yksilöllisten valmiuksiensa pohjalta. Aikuisen tärkein tehtävä on uskoa lapsen

kykyihin kannustaen lasta eteenpåiin ja rohkaisten håintä omatoimisuuteen. Aikuisen
tulee olla l¿ihellä valmiina auttamaan, antaa lapselle riittävästi aikaa ja
mahdollisuuksia taitojen kehittämiseen sekä antaa positiivista palautetta lapsen

taitojen kehittymisestä. Elämåintaitojen eri osa-alueiden opettelussa erityisen tärkeää
on myös leikinomaisuus sekä kasvatuskumppanuus kodin kanssa. Varsinkin yhteistyö
kodin ja hoitopaikan välillä on tåirkeää, sillä yhteisten tavoitteiden avulla voidaan
ristiriidattomasti ja mahdollisimman paljon harjoitella lapselle ajankohtaisia taitoja.
Näin hoitajat ja vanhemmat sitoutuvat tietoisesti toimimaan yhdessåi lapsen kasrun,
kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.
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6.2 LeÍkki oppimisen välineenåi

Leikki on lapsen päivitt?iistä elämänsisåiltö¿i keskeisimmin hallitseva toimintamuoto.
Siinii ilmenevät miltei kaikl<i lapsen kehitykselle ominaiset piirteet ja se on
varhaiskasvatuksen tärkein opetusmenetelmåi. Leikki luo pohjaa oppimiselle ja
kouluvalmiuksille.

Keskeistä leikissä on liikunnallisuus sekä kielen ja puheen, ajattelun ja
mielikuvituksen, keskittymisen ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen.

Leikki on ratkaisevan tilrkeåiä lapsen aivojen kehittymiselle. Leikin avulla lapsi
käsittelee uutta tietoa, jäsentää sitä suhteessa kokemuksiinsa ja sijoiuaa sen
johdonmukaisesti osaksi aiemmin oppimaansa. Tåimåi puolestaan antaa ehjän perustan

uuden oppimiselle.
Leikeissä lapsi tutustuu ympäröivåüin maailmaan, tutkii ja oppii, harjoittaa
ihmissuhdetaitoja, käy läpi perheroolej a, löytää uusia tapoja toimia ja kehittää kehon
tuntemusta. Leikki vaikutta¿ kehittavästi lapsen sosiaalis-emotionaalisiin taitoihin
sekåi omien tunteiden säätelyyn.

Leikissä ei pyrita mihinkåüin lopputulokseen, vaan p?üimäärä on toiminnassa itsessä?in.

Kasvattajan positiivisella suhtautumisella lasten leikkiin on suuri merkitys. Hänen
tehtäv¿in¿üin on taata riitt¿iv¿isti yhtajaksoista leikkiaikaa tilaa ja monipuolisia välineitä
leikin toteuttamiselle sekä mahdollistaa leikin rauhallinen lopetus. Aikuisen tulee
huolehtia lapsen turvallisuudesta eri leikkitilanteissa ja ohjata tarvittaessa leikkiä niin,
ettei lalkaan lapsista joudu kiusatuksi tai alistettuun asemaÍm. Lapsen leikin
tukeminen vaatii aikuiselta huolellista havainnointia ja þkyä eritellä leikkitilanteita.
Tavallisissa spontaaneissa leikeissä vuorottelee järjestys ja kaaos. Joskus on h¡vä
antaa tilaa myös raj uimmillekin leikeille.

Aikuisen turvallinen läsnäolo, hyvåiksyminen ja lasten leikin kehittäminen antavat
mahdollisuuden lapsen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle.

Hyvätasoinen leikki 4-6-vuotiaalla: Heikkotasoinen leikki 4-6-vuotiaalla:

* mielikuvitusrikasta
* pitkäjiinteistä ja keskittynyttä
* johdonmukaista - leikissåi on

juonija idea
* vuorovaikutuksellista
* rakenteellist¿ - leikissä on

alku, kesto ja lopetus
* sisältörikasta
* kykeneväistä muuttumazn ja

muuntautumaan
* mukaansatempaavaa
* leikki on sa¿nut alkunsa lapsista

itsestÈiËin

* lyhytkestoista
* ei juont4 eikä etene påiämåüiråüin
* levotonta ja keskittymåitöntä
* saman asian mekaanista toistoa
* jatkuvan riitelyn täytt¿im¿iä
* leikissä ei ole toimiva¿

vuorovaikufusta
* toisten jatkuvaa h¿iiritsemistä,

riehumista, kaoottista hahmotfumista
* näenntiistä - lapsilla ei ole siihen

vahvaa intensiteettiä



mielikuvitus luovuus

Ristiriitojen ratkaisutaito
kehittyy

Suunnittelemisen taito
kehiffi

havainnointi

Onnistumisen
kokemuksia
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e1äytyminen

k?isitteenmuodo staminen

Itsetunto, minåikuva ja
identiteetti kehittyvät

Lapset eivät leiki oppiakseen, vaan oppivat leikkiessåiåin.

karkeamotoriikka hienomotoriikka

keskittyminen itsehillintä

W

Toisten huomioiminen,
asioiden jakaminen

Yhteisten sääntöjen
noudatÍaminen

Pettymysten
sietäminen

aistihavainnot

ongelman ratkaisu vastuun ottaminen

ystävyys kommunikaatio "irrottelu"

ilotilan hahmottaminen itsenäisyys
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6.3 Kieli "Meille tr,rltíí'', ."rnrll. taas äídínkíeltä,

kun ãití suuttuíu"!.11.." (ebecca 6v.

Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Kielen awlla lapsi antaa nerkityksen häntä
ympäröivil le asioil le, tapahtumille j a ihmisille.

Kielen oppiminen taqoaa lapselle mahdollisuuden olla monipuolisessa
vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus koostuu sanattomasta viestinnästä (ilmeet, eleet,
äännåihdykset, kehon liikkeet), puheesta ja kuuntelusta. Kieli ja vuorovaikutustavat
ilmentävät sekä kulttuuria että sosiaalista ympäristöä.

Lapsi tarvitsee kielen kehitystä tukevan virikkeellisen ja toiminnallisen
kasvuympäristön, jossa voi havainnoida sekÈi puhuttua että kirjoiteuua kielta.
Kirjallisuuden eri lajit tutustuttavat lapsen ympärôivään maailmaan ja kielen
rikkauksiin sekä harjoittavat kuuntelutaitoja.

Kasvattajan tulee rohkaista ja tukea lapsen kaikkea ilmaisu4 vastata lapsen
kontaktialoitteisiin ja olla aidosti låisnä. Katsekontakti, ilmeet ja eleet antavat lapselle
tunteen, että häntä kuunnellaan. Aänensävyillä, tiänenvoimakkuudella ja painotuksilla
luodaan erilaisia merkityksiâ viestien sisällöille ja sitä kautta lapsen
tunnekokemuksille. Kasvattaja antaa omalla monipuolisella kielenkäytöllä mallia
lapsille. Tarvittaessa puheen ymmåirtämistä helpotetaan kielen kehitys&i tukevilla
menetelmill{ esimerkiksi kuvilla ja tukiviittomilla.

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla on mahdollisuus oppia suomea ja ruotsia
toisena kielenä luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Lisäksi
tarvitaan jåirjestelmällistä ohjausta kielen omaksumiseen ja käyttöön. Lapsen oman
Èiidinkielen käWöä rohkaisemalla ja kulttuuritaustaa arvostamalla tuetaan lapsen
oman identiteetin vahvistumista.

Riirnit RqnÈt

LÉlt{t

Musiikki LÉikk¡

Li¡kurrh

Dreå nr¡

Õm¿t ¡utut

ï¡¡in¡t

l{skr¡steluKüsr¡tel€mhëa
Ymmârtåminen

Pshamineï
Ki{crttarnihen

Lr¡kem¡meaFakenielu

l4identyd,É

l{.lrþt
net

Televisúa

VidsÞt
Leikfcikirþthrninen

ia -lukeminen

Fclit
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6.4 Luonto ja tutkimisen ilo

Tutkiva ihmettely on lapselle syntymästä asti luontaista. Tutkiessa¿ul lapsi tyydyttää
uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta ympärillåüin oleva¿n maailmaan ja yhteisrlön.
Lapsen oma kokemusma¿ilma ja vuorovaikutus muiden lasten ja aikuisten sekä

lähiympäristön kanssa toimivat eri-ikäisten lasten oman tutkimisen innoittajana.
Lapset seuraavat toistensa tekemisiä jo l-vuotiaana ja oppivat toisilta¿n yhdessä

tutkien, leikkien ja ihmetellen. Lapsi kokee, effä håinen tutkiva ihmettelynsä,
kysymyksensä, pohdintansa ja toimintansa on merkityksellistä. Hän voi itse sekä
muiden kanssa rauhassa kokeillen tutkia uusia asioita. Yritysten, erehdysten ja
oivallusten kokemus ylläpitåiä ja vahvistaa oppimisen iloa.

Kasvattajat luovat innostavan, avoimen ja kannustavan ilmapiirin omilla asenteillaan
ja toiminnallaan. Kunnioitus ja arvostus lapsen oppimistilanteissa tukevat lapsen
tarpeita oppimisen ja kasvun tiellä - hiekkakakun tekeminen voi olla pikkulapselle
maailmanvalloitus! Kasvattajien tulisi antaa lapsille mahdollisuus monipuolisiin
lasten omaa mielenkiintoa ylläpitävün kokemuksiin ja aikaa tutkimiselle ja
ihmettelylle. Yhdessä lasten kanssa oppien ja tutkien kasvattajat ohjaavat ja
kannustavat lapsia kokeilemaan ja etsimåüin seliryksiä luonnon ja maailman ilmiöihin,
tekemään ennakko-oletuksia ja havainnoimaan ympåiristön monimuotoisuutta sekä
ymmärtåimään ihmisten j a luonnon välistä vuorovaikutusta.

Myönteinen ja kannustava varhaiskasvatusympåiristö tarjoaa lasten käyttöön runsaasti
erilaisia lasten mielenkiinnon hcrättåiviä materiaaleja ja våilineitä. Låihiymptiristö ja
luonto ovat oleellinen osa tutkimisen ympåiristöä. Tietoa on saatava sekä elollisen että
elottoman luonnon kohteista sekä niiden muodostamista kokonaisuuksista.
Monipuolinen varhaiskasvatusympäristö mahdollistaa kaikkien aistien j a koko kehon
käytön tutkimisen , kokeilemisen ja oivaltamisen välineenä.

Luonto-opetuksessa kasvattaja pyrkii:

* opettamaan kunnioittavan, myönteisen, vastuuntuntoisen ja suojelevan
suhtautumistavan luontoa j a ymp?iristöä kohta¿n

* herättämÈüin lasten kiinnostuksen kasvamisen ja luonnon uudistumisen tutkimiseen
ja ymmärtämiseen

* opettamaan turvallisen liikkumisen luonnossa ja lähiympäristössä
* herättämåüin kiinnostusta ja arvostusta omaan kotiseutuun ja sen tarjoamiin

virkistysmahdollisuuksiin
* seuraamaan jatutkimaan yhdess?i lasten kanssa vuodenaikojen ja s2üin vaiheluita

luonnossa
* opettamaan eri kasvi- ja elåiinlajien tunnistamista
* opettamaan kierråitystä ja såüistävåin kulutuksen mallin lapsille
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6.5 Liikkuva lapsi "þlotoríík[a tarLoíttaa sítä, että aikuínen íhmínen ajaa

rnoottorípgöralla ja híenomotoriíkka sítä, että aíkuínen íhmínen

ljaa híe"olla moottorípgriralla." ftíki, 6 v.

Liikunta tuottaa lapselle myönteisiä kokemuksia ja iloa. Se edistäåi lapsen psyykkistä
ja ffysistä jaksamista ja luo pohjaa elinikäiselle liikunnan harrastamiselle. Tavoitteena
on tukea lapsen omaehtoista liikkumista ja kertoa liikunnan vaikutuksista terveyteen.
Kasvattaja voi omalla esimerkillään ja positiivisella asennoitumisellaan vaikuttaa
merkittäv¿isti lapsen liikuntamyönteisyyteen

Lapsi kehittää motorisiq fyysisiä ja sosiaalisia taitoja liikunnan avulla. Htin hahmottaa
omÍuÌ kehoaan, tilaa sekä ymp¿iristö¿üin liikkumalla.

Päivittåiisessä arkiliikunnassa on huomioitava monipuolinen tilojen hyödyntåiminen.
Piha on lapsen kannalta keskeisin liikuntapaikka. Kasvattajan tehtävåinä on opastaa
lasta keksimiíin ja löyt¿im¿üin erilaisia tapoja liikkua ja toimia tutussakin ymp?iristössä.

Ymp2iröivä luonto on mahdollisuuksia titynnä. Sopivia lähiliikuntapaikkoja ovat
esimerkiksi leikkipuistot.
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6.6 Taide ja estetiikka

Tavoitteena on tarjota lapselle omakohtaisia kokemuksia, tuntemuksia ja aistimuksia
taiteen eri aloilta. Tärkeintä on mahdollistaa onnistumisen ja nautinnon kokemuksia
antaen tilaa lapsen omalle luovuudelle ja mielikuvitukselle. Myönteiset
taidekokemukset antavat iloa ja elämyksiä kehittaen lasta yksilönä ja ryhmän
jäsenenä. Lasta ohjataan näkemään ja arvostamaan kauneutta ympåirillåüin.

Kasvattajan tehtäv¿inä on jåirjestää tarvittavat tilat, välineet ja materiaalit. H¿in ohjaa

lasta pääsemään tavoitteisiinsa lapsen persoonallisia taipumuksia kunnioittaen.
Kasvattaja jfiestää yhdessä lasten kanssa erilaisia tilanteita ja tapahtumi4 joissa

lapset voivat tuoda esille taiteellisia tuotoksiaan sekä esittää erilaisia taide-esityksiä.

MUSIIKKI KUV,4LLINEN ILM/4,15U

LI/OVA ILMAISU KULTTUURI

Musiikki

* ilmaisun ilo ja elämyksellisyys
* innostetaan lasta laulamaan, soittamaan ja liikkumaan musiikin mukaan ja

kuuntelemaan erilaista musiikkia

TAIDE JA ESTETIIKI{A

l¡slsleikit

l¡ülamir¡eï Ma¡¡¡kin
lcaflFtelü

rninefl Soittemihen

Mmiiklc¡li¡h¿r¡t¡
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Kuvallinen ilmaisu

+ luolrruden tukerninen ja esteettiseen havainnointiin ohjaamrnen
* lapselle annetaan mahdollisuus kokeilla erilaisia materiaalej4 työtapoja ja -

välineitä
* ohjataan lasta huolehtimaan työvälineistä ja ympäristöstä

Luova ilmaisu

* lapsi saa harjoitella vuorovaikutustaitoja ja kokea myönteisiä tunteita yhdessä

oman ryhmän kanssa
* lasta rohkaistaan luovaan ja omaperäiseen ilmaisutapaan

AslqrteluPiirtely

Muotoil¿r

KUVALLINEN ILMÁIsU
Ma¡l¡a-

rniheb

Pa ina r¡ta
R¡ker¡tela

Kr¡rriert

ta rk¡stelú¡

LuÐrÃt

leihit

Êpol¡leihit
5adr¡ta¡

LUOVA
lLf\4.4151J

sarmihflkke-
leikit

Käsi- ia

frlukke-
tetteri

llmaiscr- þ aisti-
har[oitakset
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Kulttuuri

* annetaan lapselle mahdollisuus tutustua låihiseudun kulttuuritarj ontaan
* lapsi saa mahdollisuuden tutustua myös muun maailman kulttuuriin

6.7 Matemaattiset käsitteet arkitilanteissa

* vertailu
* luokittelu
* syy - seuraus- suhde
* tila
* kello
* kalenteri ja vuodenajat
* muodot
* numerot,luvut
* suunnat

Matematiikka on läsnä kaikkialla lapsen arjessa. Matemaattisen ajattelun avulla lapsi
j äsentåiä ympäristöään.

Matematiikan harjoittelu perustuu varhaiskasvatuksessa vertailuun, påiättelemiseen ja
laskemiseen. Pienelle lapselle matematiikan harjoittelu tapahtuu leikinomaisesti
arkiel?imän tilanteissa kuten leikeissä, peleissä ja keskusteluissa. Harjoittelua
edesauttaa ja lapsen mielenkiintoa ylläpitää tutut ja lasta kiinnostavat materiaali!
esineetja välineet.

Matemaattisen ajattelun harjaannuttamisessa havainnollistaminen on erityisen tärke¿iä.

Lasta voi ohjata kiinnittamAän huomiota pienten esinejoukkojen lukumäärään,
esimerkiksi tutkimalla montako mukia pöydällä on tai montako mandariinilohkoa on
lautasella.

Näyttelyt KonreÉit

KULTTUURI

Tapa htarnatEr ity kset
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Aikuisen tulee luoda rohkaiseva ilmapiiri, jossa lapsella on mahdollisuus kokeilla,
erehtyä, onnistua ja oivaltaa itse. Aikuisen kannustava ja myönteinen asenne

matematiikkaan voi auttaa lasta matematiikan opiskelussa myöhemminkin.

Matemaattisia käsitteitä voi harjoitella esimerkiksi seuraavissa
päivåihoidontilanteissa:

* tuonti- ja hakutilanteet
* leikki- ja liikuntatilanteet sisälläja ulkona
* askartelu
* rakentelu
* muovailu
* kertomusten lukeminen tai kertominen
* laulaminen
* loruilu

6. I Lapsen suhde ympäristöön ja yhteiskuntaan

Ympåiristö

Ympåiristö on psyykkisten, sosiaalisten ja Sysisten tekijöiden turvallinen
kokonaisuus, joka edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja on ilmapiiriltään
myönteinen.

* Psyykkinen ympåiristö:
vuorovaikutus, ilmapiiri, ilo, tuki ja haasteet.

* Sosiaalinen ympåiristö:
yksilöllisyys, oppiminen, vertaisryhmä, pienryhmät, tuki ja malli.

* Kognitiivinen ympåiristö:
oppiminen vertaisryhmässä" ongelmanratkaisut, ajattelu ja haasteet.

* Fyysinen ympäristö:
ulkona; Leikkirauha, turvallisuus, yhteisleikit, aikuinen läsnä.

sisÈillä; Turvallisuus, omatoimisuus, puhtaus, mielenkiintoisuus, lepo.
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Hyvin ja suunnitelmallisesti rakenneth¡ ympåiristö luo viihtyvyyttä ja kannustaa lasta
leikkimrüin ja oppimaan, tutkimaan ja toimimaan monipuolisesti yksin ja yhdessä

toisten lasten kanssa, turvallisten aikuisten l?isnä ollessa.
Tärkein ja ensimmäinen lähtökohta on tutustua lapsen omaan lähiympäristöön,
luonnosta nauttimiseen ja sen kunnioittamiseen.

Yhteiskunta

Lapsen kanssa seurataan yhteiskunnan tapahtumia ja tutustutaan l?ihiympåiristöön ja
sen kulttuuriperintöön.

* laihialaiset lapset voivat tutustua mm. Nuukuuren Museoon, Laihian
kotiseutumuseoon tai vaikkapa muinaishautoihin

* mennyttä aikaa voi tehdä tutuksi perinneleikein, loruin ja lauluin

* juhlapyhiin liittyvät traditiot tuovat perinteitä nykypäivän elåimään

Nyþ-yhteiskunnassa tåirkeitä tavoitteita yhteisöllisyyden lisäksi ovat
monikulttuurisuuteen ja suvaitsevaisuuteen kasvaminen. Toisten ihmisten
huomioiminen on tåirkeåiä, joten lapsia kannustetaan aloitteellisuuteen ja omien
mielipiteiden ilmaisemiseen. Näin heistä kasvaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

&
*
fi
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6.9 Moraaliset þsymykset

Moraalisten þsymysten l¿ihtökohtana voivat olla lasten esitt¿imät þsymykset ja
pohdinnat tai lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa esille nousevat þsymykset.
Myös pelko, surullisuus ja syyllisyys kuuluvat lapsen elåim¿¡iin. Niitä käsitellåüin

lapsen kehitystaso huomioiden ja siten, että lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi.
Työvälineinåi voidaan k¿iytt¿¡ä esim. satuja, leikkejä ja esityksiä.

Lasten moraalisten þsymysten käsittelemisessä kasvattajan tärkein tehtävä on toimia
omalla oikeudenmukaisella ja tasapuolisella esimerkillään oikeiden
kâyttäytymistapojen opettajana. Erityisen tärkeää mallin antamisessa on se, että
kasvattajan sanalliset ohjeet ja opetukset sekä oma käytös täydentävät toinen toistaan.
Näin synfyy ristiriidaton, lapsen luottamuksen herättävä, selkeä k¿iyttãytymismalli.

rì

\4parith -
rrAstuuü

toth -
va lheth

oikein -
vää r¡n

€sa-aMoisilc¡th -
eriavoisauth

hy'ää

Pa hra
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6.10 Uskonnollinen katsomus

Lähtökohtana päivähoidon uskontokasvatukselle on kotien uskonnollisen
vakaumuksen ja kasvatusnåikemyksen kunnioittaminen. Tämä edellyttää päivåihoidon
henkilöstön ja kotien våilistä yhteydenpitoa, avoimuutta ja luottamusta. Erityisesti
hoitosuhteen alkaessa vanhemmat ja påiivähoidon henkilökuntå keskustelevat lapsen

kasvatuksesta ja tällöin sovitaan myös uskonnolliseen vakaumukseen liittyvistä
asioista.

Kodin lisäksi uskonnollista kasvatusta toteutetaan yhdessä seurakunnan kanssa.

Kokonaiskasvatus luo lapsen uskonnollisen kehityksen perustan. Elämänrohkeuden ja
myönteisen nåikökulman antaminen lapselle on kodin ja päivähoidon uskonnollisen
kasvatuksen yhteinen mahdollisuus. Siinä keskeistä on turvallisuus, läheisyys ja
yhdessåi eläminen lapsen kanssa elämåin eri tilanteissa. VarhaiskasvatushenkikistOn
avoimuus uskonnollisissa þsymyksissä rakentaa lapselle kuvaa uskonnollisesta
maailmasta luonnollisena osana niin arkea kuin juhlaa.

Päivähoitopaikoissa uskonnollista kasvatusta toteutetaan kullekin hoitomuodolle
parhaiten sopivalla tavalla. Tällöin otetaan huomioon lasten ikä ja kehitystaso,
lapsiryhmåin erityispiirteet sekåi henkilökunta ja toimitilat. L?ihiympåiristö tarjoaa
uskonnollisen kasvatuksen toteuttamiseen monia yhteistyön ja toiminnan
mahdollisuuksia.
Tärkeimpiä periaatteita ovat kokonaisvaltaisuus, monipuolisuus ja elämyksellisyys.
Uskonnollisen kasvatuksen toteutuksen muotoina voidaan käyttriä esimerkiksi
kerrontaa, keskustelua, kuvia ja kuvakidoja, draamaa, musiikkia yms.

Uskonnollisen kasvatuksen tavoitteet:

Hoito- ja kasvuympäristölle
* Lapsi påiäsee osalliseksi juhlapyhien perinteestä ja keskeisistä sisällöistä ja

kulttuuriperinnöstä.

Hoidolle ja kasvatukselle
t Lasta ohjataan suhtautumaan kunnioittavasti uskonnollisiin vakaumuksiin ja

erilaisiin katsomustapoihin.

Lapsen toiminnalle ja kasvulle
* Lapsi saa vastauksia uskormollisiin þsymyksiinsä ja mahdollisuuden hiljenfyä.
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Uskontokasvatuksen sisällöt:

rn

^rt

t4
f^rFl

t^r'\
/a^

Kr¡5till¡set iohlat

ßa¡ matah
kertomukset

K¡rkslliset
toimitükret

trila isten

näkemysten
kanÞioittam¡hen

Hil¡entyminen

stenl¿ fl¡kpr, li:et
kysymykset
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7 ERITYINEN TUKI VARIIAISKASVATUKSESSA r6(asvatetaa" k"í[kí"
erîtgístä, síís lasta. "

dnní-ffiaria, d v.

Erityisen tuen tarve

Varhaiskasvafuksessa näkökulma erityisen tuen tarpeen m¿i¿iritt¿imiseen on muuttunut.
Aikaisemmin tuen tarve on määritelty pääsåiäntöisesti ulkopuolisen asiantuntijan

lausunnolla. Nykyään lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja
kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsella aiemmin todettu

erityisen tuen tarve.

Tukitoimien alkaessa vanhempien kanssa sovitaan, miten lasta tuetaan päivähoidossa
ja kotona. Yhdessä sovitut asiat kirjoitetaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
T¿imä osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa muodostaa päivähoitolain tarkoittaman
kuntoutussuunnitelman erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille.

Tarvittaessa lapsi ohjataan tutkimuksiin ja asiantuntijan lausunnon perusteella lapsen

yksilöllistä varhaiskasvatus-/kuntoutussuunnitelmaa tarkennetaan ja
varhaiskasvatuksen tukitoimia kohdennetaan lisåiäntyneen tiedon perusteella.

\zhteistyti eri kuntoutustahojen kanssa on välttämätöntä, jotta kuntoutuksesta

muodostuu suunnitelmallinen ja yhtenäinen kokonaisuus.

Osa lapsista hakeutuu varhaiskasvatukseen asiantuntijalausurìnon perusteella.

Erityisen tuen jfiestäminen vaatä lapsikohtaista tukitoimien suunnittelua,

lapsiryhmåin koon ja henkilöstön måüiråin arviointia sekä lapsen yksilöllisten
tukitoimien tuomista osaksi päivähoidon arkea.

i-apsí tulee aína nahda ensís5aísestí lapsena,

eí tuen tawítsSana taí kuntoutrL".r, Loht"-tt".

Erityinen tuki varhaiskasvatuksen arjessa

Erityinen tuki tarkoittaa sitä, ettåi lapsi voisi mahdollisimman pitkälle osallistua

samarux toimintaan muiden lasten kanssa. Lapsi sa¿ttaa tarvita tukea voidakseen

leikkiä, osallistua, saada ystäviä, kokea elämyksiä, iloita oppimisesta, tutkia ja liikkua.
Se ei tarkoita, että lapsen tulisi osata kaikkea samoin kuin muut.

Päivähoidon henkilöstön osa¿miseen kuuluu lapsen tuen tarpeen tunnistaminen arjen

toiminnassa. Päivittåiiseen toimintaan liitet¡rt tavoitteet edellyttävät arjen tilanteiden
tarkastelua lapsen tuen näkökulmast¿.

Muutostarpeet voivat liittyä $.ysiseen ympåiristöön, välineiden ja tarvikkeiden
valintaan, sosia¿lisen ympäristön muokkaamiseen tai muihin j?irjestelyihin.

Kasvattajayhteisön tulee tarkastella myös omaa toimintaansa ja mahdollisuuksiaan
ohjata lasta erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Arjen toimintamallissa työyhteisön
jokaisen aikuisen tulee sitoutua yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin.



24

Erityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta.
Erityiskasvatukseen voitaisiin ajatella kuuluvan mm. seuraavat kuviossa näkyvåit osa-alueet.

ERITYISJ(É,5VATUs
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8 YI{TEISTYO

Lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen kehittäminen vaativat jatkuvaa arviointia ja yhteistyötä vanhempien
kanssa. Arvioinnin ja yhteistyön avulla suunnitellaan toimintaa lapsiryhm?in tarpeiden
mukaiseksi.

8. I Vanhemmat kasvatuskumppaneina

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista
sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kaswn, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.
Tämä edellyttåiä keskinåiistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista.

Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus- ja vastuu, päiv?ihoitohenkilöstöllä

koulutuksen antama tieto ja osaaminen.

Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana on lapsen ja håinen vanhempiensa

arvostaminen. Lapsen ja perheen tunteminen auttaa lapsen kasvun ja kehityksen

tukemista. Henkilöstö tukee omalla asiantuntijuudellaan myös vanhempia lasten
kasvatukseen j a kehitykseen liitfyvissä asioissa.

Perheiden ja henkilcistön välinen kasvatuskumppanuus helpottaa lapsen eroa

vanhemmistaan ja håinen siirtymistään uuteen ympäristöön. Ennen hoidon tai
esiopetuksen aloittamista lapsi ja vanhemmat tutustuvat esiopetus- tai hoitopaikkaan.
Henkilökunta varaz aikaa perheelle sekä tilojen esittelyä että monipuolista
tufustumista varten. Perheen kanssa keskustellaan lapsen luonteesta, tavoista,
tottumuksista ja vanhempien odotuksista.

Vanhempien ja henkilöstön kasvatuskumppanuutta tukevat tasavertaiset ja toista
kunnioittavat keskusteluhetket sekä vanhempainillat. Vanhempien näkemykset lasten

tarpeista, toiveista ja kiinnostuksen kohteista otetaan huomioon toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin luodaan pohja luottamukselliselle yhteistyölle,
keskustelevalle kasvatusilmapiirille ja yhteisille kasvatuskäyt¿innöille.

c

8. I Moniammatillinen yhteistyö

Laadukas varhaiskasvatus on monimuotoista toimintaa, joka edellyttää eri tahojen
yhteistyotä. Yhteistyötä tehdään vanhempien suostumuksella koko laajan lasta ja
perhettä palvelevan verkoston kanssa ja tarvittaessa myös seudullisesti. Yhteistyö
lähtee pitkälti yksittäisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisesta.
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Keskeisenä tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen riskitilanteissa.

Keskeisiä yhteistyOkumppaneita ovat varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksiköt
(perhepäivähoito, päivfüodit, esiopetus ja koulut) omine erityistytintekijöineen.
T¿im¿in lisäksi yhteistyötä tehdåüin lastenneuvolan, perheneuvolan, psykologien, muun
terveydenhuollon, kotipalvelun, sosiaalitoimen, seurakunnan ja eri jfiesttijen kanssa.

Moniammatillinen työskentely eri varhaiskasvatuspalvelujen välillä ja muiden
yhteistyökumppaneiden kesken edellyttää, että luodaan yhteistytikayt¿innöt, jotka ovat
kaikkien toimijoiden tiedossa.

9 ERI KIELI- JA KULTTTJURITAUSTAISTEN LASTEN
VARTIAISKASVATUKSEN JÄRJE STÄUTXNN

" Annefaan l"psílle päíväksí *"rprllo, kuín kírj""" ílttp.llo,
että he saísívat leiLLia, le¡kkia l"uh. tahtíen seassa.

{nnetaan l"psíll" r""p"llo [uínjattílaísomena

taí lämmín leípä, että he olísívat kgllaisia "J"r ghJ"''r päívän.

p,nnetaan heílle koko pallo, ettã maaílma "d"" ghJ"tt påívãn

saísí tuntea mítä on gstävygs..."

- \azím l-Jíkmet, "ror. þ.ítr Folttil" -

Päivåihoidon toimintasuunnitelmassa on huomioitava eri kulthruritaust¿iset lapset ja
monikulttuurinen kasvatus.

Lähtökohtana on suomalaisen varhaiskasvatuksen ajatus t¡rttöjen ja poikien tasa-

arvoisuudesta. Päivähoidossa lapsi tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, vahvistaa
suomenkielen taitoaan ja sosiaalisia valmiuksia¿n luonnollisissa tilanteissa toisten
lasten ja kasvattajien kanssa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomenkielen
oppimista tuetaan rohkaisemalla lasta vuorovaikutukseen toisten lasten kanssa. Lasta
kannustetaan käyttäm¿üin suomen kieltä unohtamatta perheen oma¿Ì äidinkieltä.


