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Siuntion kunnan iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma 2019-2020  

 

Toimintakalenteri 
 
Kuukausi  Kuukauden teema Toiminta 

Elokuu Ryhmäytyminen 
 

Leikitään ryhmäyttäviä sisä- ja ulkoleikkejä, pidetään 
nyyttärit 
 
 

Syyskuu Ystävyyden taidot, 
Ystävyyssuhteiden 
tukeminen 
 

Harjoitellaan leikkeihin ja peleihin liittymistä ja mukaan 
ottamista sekä oman mielipiteen ilmaisemista ja toisten 
mielipiteen kuuntelua 
 

Lokakuu Liikkuminen Leikitään liikuntaleikkejä ja pelataan pallopelejä, tehdään 
retkiä lähiympäristöön, ulkoillaan 
 
 

Marraskuu Käden taidot 
 
 

Askarrellaan, piirretään, väritetään, maalataan, tehdään 
taikataikinaa, pidetään Halloween-naamiaiset 
 

Joulukuu Auttaminen ja 
antaminen 
 

Tarjotaan apua toisille, ilahdutetaan toisia, annetaan 
aineettomia ja itse tehtyjä joululahjoja 
 

Tammikuu Lukeminen Vieraillaan kirjastossa, pidetään kirjavinkkauksia, luetaan 
ja kuunnellaan satuja ja kertomuksia, kuunnellaan 
äänikirjoja, tuodaan omia lempikirjojaan luettavaksi 
 

Helmikuu  Ystävällisyys,  
Tunteet 
 
 

Harjoitellaan ystävällisyyttä: kehutaan & kannustetaan 
toisia, tehdään ystävällisiä tekoja, harjoitellaan empatiaa 
ja ystävällistä puhetapaa, tehdään 
ystävänpäiväaskarteluja salaiselle parille 
 
 

Maaliskuu Musiikki 
 

Kuunnellaan erilaista musiikkia, leikitään musiikkileikkejä, 
harjoitellaan rauhoittumista musiikin avulla, pidetään 
levyraati 
 
 

Huhtikuu Minä ja muut 
 

Tutustutaan erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin esim. 
satujen, tarinoiden, musiikin, kuvien, elokuvien avulla 
 
 

Toukokuu-kesäkuu Luonnon tarkkailu 
 
 

Tehdään luontoretkiä lähiluontoon, havainnoidaan 
luontoa, leikitään ulkoleikkejä, pidetään nyyttärit 
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Iltapäivätoiminnassa tehdään: 
 
 
Kasvatustyötä lasten parissa: 

 Lapsille opetetaan tunne-elämän ja sosiaalisia taitoja leikkien ja pelien avulla. 

 Harjoitellaan leikkeihin liittymistä & mukaan ottamista, oman mielipiteen 
ilmaisua & toisten mielipiteen kuuntelua, pettymysten sietämistä sekä 
empatiaa. 

 Kiusaamiseen puututaan ja sitä ehkäistään. Kiusaamis- ja riitatilanteet 
selvitetään ja sovitellaan. Harjoitellaan anteeksipyytämistä ja –antamista. 

 Opetetaan lapsia kuuntelemaan ohjeita ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä. 

 Tuetaan lapsia osallistumaan ip-kerhon toiminnan suunnitteluun. Kerhossa 
pidetään päivittäin ip-palaveri, jossa lasten kanssa suunnitellaan ja käydään 
läpi kerhopäivän ohjelmaa. 

 Tehdään kerhon säännöt yhdessä lasten kanssa. 

 Kannustetaan lapsia hyväksymään erilaisuutta ja toimimaan yhdenvertaisesti 
ja tasa-arvoisesti. Ohjaajat näyttävät omalla toiminnallaan ja käytöksellään 
esimerkkiä toiset ihmiset hyväksyvästä ja kunnioittavasta käytöksestä sekä 
yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta toiminnasta. 

 Jokainen lapsi osallistuu ip-kerhossa sekä ohjattuun että vapaaseen 
toimintaan. Yhteinen toiminta lisää lapsen osallisuutta ja ennaltaehkäisee 
syrjäytymistä. Vapaa toiminta antaa lapselle mahdollisuuden lepoon ja 
rentoutumiseen. 

 
Yhteistyötä kotien kanssa: 

 Ip-kerhon viikko-ohjelma tiedotetaan vanhemmille toimintakauden alkaessa. 
Muutoksista viikko-ohjelmaan tiedotetaan Wilmalla. 

 Lapsen kerhokuulumisista kerrotaan huoltajan hakiessa lapsen kerhosta. Ip-
kerhon työntekijä on tarvittaessa puhelimitse yhteydessä koteihin. 

 Pidetään vanhempainilta lukuvuoden alussa. 
 
Yhteistyötä koulun kanssa: 

 Ip-kerhon työntekijät työskentelevät myös koulussa, joten viestit kulkevat 
tätä kautta molemmin suuntiin. Ip-kerhon työntekijät ovat tarvittaessa 
yhteydessä kerholaisen opettajaan. 

 Ip-kerho noudattaa koulun järjestyssääntöjä. 

 Ip-kerhon työntekijät keskustelevat säännöllisesti rehtorin/apulaisrehtorin 
kanssa kerhoon liittyvistä asioista. 


