
Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma 
ohjaa toimintaa
Varhaiskasvatus perustuu valtakunnallisiin varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteisiin ja paikallisiin suun-
nitelmiin. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja se 
noudattaa Turun kaupungin esiopetussuunnitelmaa.

Turun varhaiskasvatus noudattaa kaupungin suunnitel-
maa sekä ryhmäkohtaista suunnitelmaa, josta selviää:

• yhteistyö perheiden kanssa
• osallisuuden tukeminen
• lapsen kiinnostuksen kohteiden huomioiminen
• lapsiryhmän oppimisympäristöön liittyvät seikat

Varhaiskasvatuksessa keskeistä
• lapsen näkeminen omana itsenään 
   iloa tuottavana            
• lapsen kuulluksi tuleminen
• kannustava vuorovaikutus
• lapsen vapaus tutkia ja onnistua
• hyvinvointi (riittävä ravinto, lepo ja liikunta)

Oppimisen alueet
• kielten rikas maailma        
• ilmaisun monet muodot
• minä ja meidän yhteisömme
• tutkin ja toimin ympäristössäni
• kasvan, liikun ja kehityn

www.turku.fi/varhaiskasvatus
• sopimus lapsen varhaiskasvatuksesta   
    perheen tarpeet huomioiden
• varhaiskasvatusta perhepäivähoidossa,   
   päiväkodeissa, kerhoissa, leikkipuistoissa         
   ja avoimissa päiväkodeissa

• tutustuminen lapsen varhaiskasvatuksen   
   arkeen ja eri toimintoihin
• tutustumisjakso sovitaan henkilöstön kanssa      
   lapsen tarpeista lähtien

• yhteistyö kulttuuripalvelujen ja  
    liikuntapalvelujen kanssa on   
    aktiivista

Kasvun kansio - 
lapsem oma tarina
• muistoja ja havainnointia lapsen   
   arjesta varhaiskasvatuksessa 
• kasvun ja kehityksen kaari näkyväksi

Huoltajien osallisuus tärkeää
• avoin yhteistyö huoltajien kanssa
• säännölliset vanhempainillat
• päivittäiset kuulumiset vaihdetaan     
   lapsen tuonti- ja hakutilanteissa 

Laaja-alainen
osaaminen

Itsestä 
huolehtiminen
ja arjen taidot

Kulttuurinen 
osaaminen 

Monilukutaito

Tieto- ja 
viestintä-

teknologinen
osaaminen

Vuorovaikutus
 ja ilmaisu

Osallistuminen
ja vaikuttaminen

Ajattelu ja
oppiminen

Pärjään kaveriporukassa,  opettelen ompelemaan ja nikkaroimaan, tunnistan kirjaimia ja numeroita

• alkukeskustelu huoltajien kanssa
• vuosittain kasvatuskeskustelut, joiden pohjalta  
   rakentuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
• monialainen yhteistyö esimerkiksi neuvoloiden  
   kanssa lapsen kehitystä tukien

MATKALLA 

KANSANSIVISTYKSEEN
Opettelen pukemaan, tunnistan vaatteeni, opettelen syömään itse 

Tunnistan kärpässienen ja kuusen, osaan lauluja ja loruja, opettelen saksien käyttöä

Ilo kasvaa liikkuen 
• innostus oppimiseen
• omien taitojen löytäminen ja 
   kehittyminen
• arjen leikit ovat hyvää liikuntaa
• yhteiset tapahtumat perheille
 

ESKARI LOPPUU

Täältä tullaan koulu!

“Aurinko ohjaa, 
tassujen pohjaa, 
ruohikko kutittelee. 
Pikku päästäinen, 
kulkee laulellen, 
kaikua kuulostelee”

Esiopetusvuonna yhteistyö 
koulun kanssa korostuu
• tutustuminen kouluympäristöön
• toiminnallista yhteistyötä, kuten   
   lukupiirejä ja kummiluokkia

Lapsi oppii leikkien ja 
kokeilemalla
• ympäristön havainnointi
• roolileikit, musiikki, media, 
   piirtäminen, maalaus, taiteilu ja 
   askartelu
• sadut, yhteisleikit, juhla- ja  
   merkkipäivät ja niiden viettoon  
   sisältyvät perinteet

Sosiaaliset taidot kehittyvät yhdessä tekemällä! 


