
Lapselle ominainen
tapa toimia

Katse lapseen -hankkeen
tuloksia



KARDEMUMMA

Matkalla sadun maailmaan

Lähdimme lasten kanssa matkalle sadun
maailmaan draaman ja musiikin keinoin.
Kiinnitimme erityistä huomiota myös
päiväkotimme oppimisympäristöön. Me
teimme tilastamme paikan, joka houkutteli
lapset liikkumaan, leikkimään, taiteilemaan
ja kokeilemaan.

Kehittämisen tavoitteet
1. Lasten minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen
2. Kielellisten taitojen vahvistaminen
3. Oppimisympäristön muokkaaminen siten, että se 

innostaa lapsia liikkumaan, leikkimään, taitelemaan 
ja kokeilemaan

4. Musiikkikasvatuksen menetelmien käyttö: 
soittaminen, laulaminen, improvisaatio, draama, 
äänenkäyttö, aktiivinen kuuntelu

5. Lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen sekä 
kasvatuskumppanuuden ja yhteistyötaitojen 
vahvistaminen

6. Yhteisen projektin toteuttaminen osaksi päiväkodin 
pysyvää toimintatapaa ja oman toiminnan arvioinnin 
ja dokumentoinnin kehittäminen

Johtopäätökset
• Musiikkikasvatuksen menetelmät ovat vahvasti 
käytössä päiväkodissamme. Soitamme, laulamme 
ja  improvisoimme lasten kanssa päivittäin.
• Henkilökunta työskentelee tavoitteellisemmin ja 
yhteisistä toimintatavoista on sovittu.
• Lapsista on tullut aktiivisempia toimijoita. Olemme 
tukeneet vuorovaikutusta musiikillisen 
kommunikaation, draaman ja improvisaation keinoin.
• Dokumentointia ja toiminnan arviointia tehdään 
jokaisessa päiväkodin ryhmässä kuukausittain ja 
laitetaan myös vanhemmille tiedoksi.

Lisätietoja
Tarmo Niemi
Pk Merirasti
Jaluspolku 3, 00980
P.09 31062731
www.hel.fi  tai www.rastilanlehti.fi

”Soittaminen on kivaa!”

Päiväkoti Merirasti, Helsinki

Keväällä 2013…
Valitsimme yhteisen uuden satuteeman ja lähdimme
seikkailemaan Peter Panin matkassa kohti Mikä-mikä-
maata.
Seikkailu on alkanut ja on aika kohdata uusi tarina, uusi
musiikki, liike ja rytmi.

”Leikitään Sohvi tädin ryöstöä!”

http://www.lapsenaani.fi/


Hyve 4  -malli ja lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma
edistävät lapsen
hyvinvointia ja kasvatus-
kumppanuutta

Kuinka havainnoimme ja tunnistamme lapsen hyvinvointia?Kuinka havainnoimme ja tunnistamme lapsen hyvinvointia?
Miten tuemme oppimisympäristöjärjestelyin lapsenMiten tuemme oppimisympäristöjärjestelyin lapsen

hyvinvointia?hyvinvointia?

Kehittämishankkeen aikana keskityim-
me neljään eri sisältöön. Etsimme
vasta-uksia siihen, miten kuvata lapsen
kas-vua ja kehitystä ja kuinka
välitämme yhdessä vanhempien kanssa
oikean tiedon neuvolaan. Kuinka
havainnoim-me lasten ja kasvattajien
toimintaa ja kuinka rakennamme
oppimisympäris-töä. Vastauksia
löysimme Snadein stepein.

Oppimisympäristö
• lapsen	osallistumisen	ja	valintojen
mahdollistaja

• lapsen	kasvua	kehitystä	tukeva
• kasvattajan	ammatillisuuden	osana

Katse lapseen:
• tila	ja	huomio	lapselle
• aikuinen	läsnä	lapselle
• viikon	henkilö

Snadit stepit
Toimintaa havainnoimalla ja
arvioimalla saamme arvokasta tietoa,
ja pienin muutoksin voimme
vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ja
toiminnan laatuun.

Py Pikku-Veräjä Veräjämäki, Helsinki

Havainnointi: ”Aamu ja lapsen saapuminen
päiväkotiin”.
Havainnoitiin lapsiryhmän aamuhetkiä ja siihen
liittyviä tekijöitä. Ryhmien arjen tilanteisiin
saatiin parannuksia pienin muutoksin. Esim: Alle
3-vuotiaiden ryhmässä siirrettiin lapsille
vilkutussohva ikkunan eteen. Toisessa ryhmässä
vaihdettiin huonejärjestystä ja rauhoitettiin siten
aamun kokonaisuutta.

Lapsi ja toiminta tulevat näkyviksi videoiden ja
valokuvien sekä päivittäisen kirjaamisen avulla.

Digi-kehysten avulla laajennamme yhteistyötä
vanhempien kanssa ja lapset palaavat mielellään
päivän kokemusten pariin kuvia katselemaan.

Lisätietoja
Päiväkodin johtaja
Marja-Liisa Lehtimäki
Puh: 09 3106 9910
marja-liisa.lehtimaki@hel.fi



Leikin havainnoinnin ja leikin 

Ravurin päiväkoti, Vantaa

kehittäminen
Hyvän lisääminen hyvässä

JohtopäätöksetJohtopäätökset
– Leikki	on	arvokasta!	Arkeen	lisää	
leikillisyyttä!
– Aikuinen	on	aktiivinen:		tarttuu	
lasten	aloitteisiin	,	leikkii	mukana	ja	
tukee	leikkiä	tavoitteellisesti
– Leikkikartan	käyttö	laajentaa	lasten	
ystäväpiiriä	ja	parantaa	
neuvottelutaitojaj
– Kun	oppiminen	kiinnittyy	leikkiin,	
lapsi	on	motivoitunut	oppija:	leikin	
imussa	esim.	kielen	oppiminen	on	
helppoa	ja	mukavaa
–

Havainnoi lapsen leikkiä ja sinulla on 
hänestä tarvittava tieto. Leikissä on kaikki.

Leikitäänkö?

”Hoitajat työssä”
Sen minkä lapsena oppii  ‐ sen 
vanhempanakin taitaa.

Hei, me leikitään!

Leikin ilo!

Ollaan juttukavereita!
”Kun meistä tulee tuttuja, me 
kerrotaan hauskoja juttuja, yhdessä

Kysy lisää!
Ravurin	päiväkoti,	Vantaa	
pk.ravuri@vantaa.fi

Leikin ilo! kerrotaan hauskoja juttuja, yhdessä 
nyt leikitään ja kavereina pidetään!”



Leikin havainnointi ja ohjaaminen

Lähtökohtana kehittämistyöl-
lemme oli saada rauhoitettua
leikkitilanteita. Lisäksi halusim-
me kartoittaa lasten leikki- ja
vuorovaikutustaitoja.

Kuva tai kaavio, leveys max 22,5 cm

Kehittämisen tavoitteet:
• Leikkirauha
• kaikille kaveri
• Aikuisen	tietoisuuden				

lisääminen	leikin	havain-
noinnista ja	ohjaamisesta

Johtopäätökset
• Aikuisen	tietoisuus	leikin	

havainnoinnista	ja	ohjaamisesta	
on	lisääntynyt

• Leikkirauha on lisääntynyt, koska
- leikkiympäristöön	on	

kiinnitetty	enemmän	huomiota
- aikuisen	läsnäolo	leikissä	on	

lisääntynyt
- lasten	keskinäiset	ristiriidat	

ovat	vähentyneet,	koska	
leikkitilat	on	jaettu	harki-
tummin

- pitkäkestoinen	leikki	on	
lisääntynyt	

Leikkitaulu
• Lasten eri leikeistä otetut

valokuvat joka ryhmässä
• Leikkiä valitessaan lapsi

siirtää nimensä ko. leikin
kuvan kohdalle

Oivallukset:
Kun	aikuinen	rauhoittuu	
lattialle	istumaan	lasten	
leikkitilanteessa,	myös	lapset	
rauhoittuvat	leikkeihinsä.	
Lasten	havainnointi	helpottuu	
ja	aikuisen	tietoisuus	lasten	
leikki-taidoista	lisääntyy.

Lisätietoja:
Toimintayksikön esimies
Johanna Ahokas
johanna.ahokas@vantaa.fi

Kivistön toimintayksikkö
Kivistön ja Maitorpan päiväkodit
Vantaa



Päiväkodin kasvattajien yhteinen
kiinnostus siihen, miten mahdollistaa
varhaiskasvatuksen toimintakäytäntöjä
lasten fyysistä aktiivisuutta
sallivammaksi…

Kehittämisen tavoitteet
ja saavutukset kuvin

Päiväkoti Siima, Helsinki

Johtopäätökset
•Lapset	on	saatu	aktiivisemmiksi	toimijoiksi
• Suvaitsevaisuus	on	lisääntynyt	ja	kiellot	ovat	
päiväkodissamme	vähentyneet
• Olemme	lähteneet	liikkeelle	pienin	askelin
• Tulevaisuudessa	keskitymme	ulkotilojen	
hyödyntämiseen

Kasvattajien	asenteet	uusiksi

Siiman	pitkät	käytävät,	mitä	niille	voisi	tehdä?

Aistiseinä	rakentuu

Aamu/päiväpiiriin	liikettä

Liikunnan lisääminen
Snadit stepit

Siirtymä- ja	odotustilanteet

Lisätietoja
Tarmo	Niemi
Pk Siima
Ramsinniemetie 6,	00980	Helsinki
P.09	31062731
www.hel.fi




