VANHEMPAINILTA PÄIVÄKODILLA 18.9.2019
Suunnittelu, arviointi ja kehittäminen huoltajien kanssa keväällä 2019 tehtyyn kyselyyn perustuen
Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ja tutkiminen; retkikohde-ehdotuksia?
-

Maatila vierailu, hevostalli; Vuokko Paso maatilakäynnit? Poniajelu pk:n pihalla; tähänkin nimettiin henkilö, jolta asiaa voisi selvittää.
Pakurila Muhoksella, Escurial, Muhoksen pieneläinpuisto, Vauhtipuisto, eskarivierailu
Kirjaston lukukoira vierailulle pk:lle? Poro jouluna pk:lle?
Metsäretkiä paljon, marjaretkiä, eväsretket; oman ryhmän retket
Pienillä retket pienryhmissä, ei tarvi välttämättä tarvitse olla pitkiä reissuja, lähikohteet riittävät
Kirjasto, seurakuntatalon piha
Utajärven lähinähtävyydet, kauppa retket
Päiväkodin liikuntasalin käyttöä mahdollisimman paljon

Kädentaitojen monipuolinen harjaannuttaminen; ideoita / toiveita?
-

Kirjainhelmet, verstas hommia, kotoa voi tuoda tikkuja, lankoja, laudan pätkiä, maalaaminen, kankaan painanta
Leipomista lisää, ompelua, puutöitä, pienillä piirtäminen, maalaaminen, tutustumaan välineisiin, annetaan kokeilla

Sosiaalisten taitojen tukeminen; ideoita / toiveita?
-

Kiitos ja anteeksi; tärkeitä sanoja, kärsivällisyyden harjoittelua
Pienillä perusjutut; miten kiitetään, sanotaan ole hyvä ja anteeksi leikin ja toiston kautta.
Leikki, jossa eläinten äänellä puhutaan toiselle / etsitään samaa eläimen ääntä pitävää paria / ryhmää, ei tarvitse osata sanoa oikeita sanoja.
Yhdessäolo, aikuisen läsnäolo, pienet ryhmät / pienryhmissä toimiminen

Arkitaitojen/perustaitojen vahvistaminen; ideoita / toiveita?
-

Kannustetaan omatoimisuuteen; kengät oikeisiin jalkoihin, napa piiloon, jne.
Pienillä; leikki on tärkeää

Lasten tarpeiden, sekä kehitystason huomiointi; ideoita / toiveita?
-

Ikätason huomioiminen toiminnassa.

MUUT TOIVEET
-

Kirjaston satuesitys päiväkodille > toive kirjastolle

Päiväkodin pihalle toivottiin muutosta, jotta piha olisi kutsuvampi sekä vuodenaikojen tuomat haasteet huomioitaisiin paremmin; ideoita, toiveita,
ehdotuksia?
-

asfaltti on hyvä; pyöräily, potkulauta, liikennepuisto (ajoratamaalaus) asvaltille
toiveita; ajorata maalaus, ruutuhyppelypaikkoja
marjapensaita, esim. viinimarja, keväällä istutustalkoot huoltajien kanssa
istutusruukuissa olevat puut, lapset voisivat kastella; talveksi puutarhalle talvehtimaan
osa kivituhkasta nurmeksi / tekonurmeksi
varjoja lisää; nyt ei juuri ollenkaan > puita + muuta varjoa, pysyviä, kiinteitä ratkaisuja
lisää liikuntaan innostavia elementtejä
punaista turvamattoa, ei mustaa, jottei kerää lisää kuumuutta
talviaikaan hiekoituksen tehostaminen ja liukkauden esto
tehostetaan aurausta ja huomioidaan, että päiväkodin vuorohoitoryhmä voi aueta jo klo 5.30
vuorohoidossa ulkoilevia lapsia myös iltaisin ja viikonloppuisin; pihalla usein muitakin lapsia ja nuorisoa
 Pitäisikö muuta käyttöä rajata? Tästä pitäisi varmaan ensin keskustella vuorohoitoryhmän työntekijöiden kanssa; onko muu käyttö niin häiritsevää,
että rajausta tarvitaan.

Huoltajien toiveet / ehdotukset lasten osallisuuden lisäämiseksi
Mikä olisi mielestäsi luonteva tapa kysyä / saada tietoon lapsen mielipide ja kiinnostuksen kohteet toiminnan suunnittelua varten?
-

Kuvina vaihtoehtoja lapsille, varsinkin pienemmille
Pienilläkin osa lapsista osaa kertoa itse ja se näkyy toiminnassa / eri toimintoihin hakeutumisessa,
tämän vuoksi lasten havainnointi on tärkeää.
Huoltajat kertovat pienten, vielä puhumattomien lasten kohdalla, lapsen
Kiinnostuksen kohteista kotona

Ajatuksia ja ideoita yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden toteuttamiseksi / lisäämiseksi lasten kesken ryhmissä, kaikkien lasten persoonallisuus, ikäja kehitystaso huomioiden?
-

Pyritään kuuntelemaan kaikkia, myös hiljaisempia, apulaisen tehtävät; ruoka- ja nukkariapulainen, jne.
Motto; kaikki värit ovat yhteisiä, ei ole tyttöjen tai poikien värejä, ei ohjata poikia vain autoleikkiin ja tyttöjä vain kotileikkiin, eli toimitaan
sukupuolisensitiivisesti, tuetaan lapsen mielenkiinnon kohteita; saa leikki sitä, mitä haluaa, mahdollistetaan myös äänekkäät / vauhdikkaat leikit

Kiitos kaikille osallistumisesta suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen =)

