
KAUSISUUNNITELMA KEVÄT 2019

KUUKAUSI TEEMA VIIKKO-OHJELMA

Tammikuu

VKO 2                  

LEIKKI YHDISTÄÄ                         

– ollaan ystäviä ja 

yhteiset säännöt

Suunnittelemme ja valmistamme leikkiryhmissä "Leikkisäännöt" -huoneentaulut. 

Katsomme elokuvan kaveritaidoista. Ulkona luistelua ja salissa ryhmäyttäviä 

sääntöleikkejä. Tiistaisin WAU-liikuntakerho.      

VKO 3                 

LEIKKI YHDISTÄÄ                        

– ollaan ystäviä ja 

yhteiset säännöt

Askartelemme näyttäviä lumihiutaleita paperisista eväspusseista. Kisaamme 

leikkimielisesti "Leikkisäännöt" -tietovisassa. Katsomme elokuvan Suomen luonnosta 

ja metsään liittyvästä mytologiasta. Ulkona luistelua ja salissa ryhmäyttäviä 

sääntöleikkejä.

VKO 4                 

LEIKKI YHDISTÄÄ            

– yhteisöllisyys ja 

hyvinvointi

Maalaamme "Näin kerran unta" -teokset musiikkimaalausmenetelmää käyttäen. 

Rentoudumme ihanaa höyhenrentoutuksen avulla unikaveri kainalossa ja katsomme 

elokuvan eläinhahmojen seikkailuista. Ulkona luistelua ja salissa kokoontuu 

jalkapallokerho.

VKO 5                  

NURIN KURIN                 

– yhteisöllisyys ja 

hyvinvointi

Rikomme rutiineja ja vietämme Nurinkurin viikkoa. Askartelemme veikeitä 

lumiukkoja. Katsomme elokuvan, jossa kaikki on nurin kurin ja vinksallaan. Ulkona 

luistelua ja salissa kaupunkisotaa.

Helmikuu

VKO 6         

YSTÄVYYS                        

– yhteisöllisyys ja 

myönteiset 

ajattelumallit

Valmistaudumme ystävänpäivään ja käynnistämme ystäväpostitoimiston sekä 

harjoittelemme kirjeen kirjoittamista. Arvomme lapsille salaiset ystävät. Katsomme 

elokuvan ystävyydestä. Salissa "sählypesäpalloa". Liikumme ulkona päivittäin.

14.2.      

YSTÄVÄN-

PÄIVÄ

VKO 7               

JUHLITAAN 

YHDESSÄ                       

– minäkuvan 

vahvistaminen

Mietimme yhdessä millainen on hyvä ystävä. Vietämme ystävänpäiväjuhlia 

herkutellen, leikkien ja kera kasvomaalausten. Salissa leikkimielisiä kisailuja ja 

viestejä.

VKO 8                 

MINÄ TUNNEN        

JA KOEN                            

– minäkuvan 

vahvistaminen

Askartelemme IP-toimintaan oman toiminnallisen "Lempiasiat" - lautapelin. 

Katsomme elokuvan pienistä valinnoista ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin. Salissa 

kokoontuu koripallokerho.

1.3. 

LASKIAINEN

VKO 9                 

MINÄ TUNNEN       

JA KOEN                            

– minäkuvan 

vahvistaminen

Tutustumme salakirjoitukseen ja luomme omia salakirjoitusmerkkejä/viestejä. 

Vietämme laskiaista ulkona liikkuen ja pulkkaillen. Katsomme elokuvan ulkoilun, 

liikunnan ja luonnon merkityksestä hyvinvointiin. Salissa majan rakennusleikit.

SAAREN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Kaveritaidot, leikkitaidot sekä hyvinvoinnin taidot

Ystävyys, lempiasiat sekä hyvinvoinnin taidot



TALVILOMA

Maaliskuu

VKO 11                

MINÄ AISTIN          

JA KOEN                            

– minäkuvan 

vahvistaminen

Piirrämme sarjakuvan talvilomamuistoista. Tutustumme aisteihin ja teemme 

aistikokeiluja ilman näköaistia ja kuuloaistia käyttäen. KuuntelemmE  meille tärkeitä 

musiikkikappaleita biisiraadin tahdittamana. Salissa musiikkiliikuntaa. Liikumme 

ulkona päivittäin.

HIIHTORETKI

VKO 12                

MINÄ AISTIN          

JA KOEN                            

– minäkuvan 

vahvistaminen

Jatkamme aistit teemalla ja teemme aistikokeiluja haju- , maku- ja tuntoaisteja 

käyttäen. Lähdemme hiihtoretkelle lähimaastoon. Salissa kokoontuu sählykerho.

VKO 13             

ARJEN SANKARIT            

– usko omaan 

pärjäävyyteen ja 

tavoitteisiin

Katsomme tulevaisuuteen ja pohdimme yhdessä millaisia arjen sankareita aikuiset 

ovat lasten näkökulmasta. Iltapäivätoiminta muuttuu pienoiskaupungiksi ja jokaiselle 

löytyy leikissä rooli arjen sankarina. Salissa temppuillaan temppuradalla.

Huhtikuu

VKO 14                  

YHTEISET TARINAT                        

– luovuus ja 

itseilmaisu

Tutustumme tarinankerrontaan. Teemme tarinoita saduttamalla ja muovailemme 

niistä patsaita sekä liikkuvia kuvia. Katsomme elokuvan kannustamisesta ja luovasta 

itseilmaisusta.  Salissa kaupunkisotaa. Liikumme ulkona päivittäin.

VKO 15                  

VIRVON VARVON                        

– luovuus ja 

itseohjautuvuus

Askartelemme keväisen värikkäitä virpomisoksia. Katsomme fiktiivisen 

pääsiäisaiheisen elokuvan. Salissa kokoontuu leikkikerho.

VKO 16                  

YHTEISET TARINAT                        

– luovuus ja 

itseilmaisu

Askartelemme pääsiäisaskartelun hamahelmiä luovasti käyttäen. Jatkamme 

tarinankerronta teemalla. Sadutetuista tarinoista valmistamme mimiikkaa ja 

pienoisnäytelmiä. 

VKO 17                  

YHTEISET TARINAT                        

– luovuus ja 

yhteistyötaidot

Valmistaudumme Vappujuhlaan yhdessä ideoiden ja toteuttaen. Luomme lasten 

tarinoille ja esityksille rekvisiittaa ja tarpeistoa. Rohkaisemme toisiamme rooliin 

heittäytymiseen ja esiintymisestä nauttimiseen. Salissa lipunryöstöä.

Aistihavainnot- ja harjoitukset, tunnetaidot sekä katse tulevaisuuteen

Luovailmaisu, yhteisöllisyys sekä ristiriitojen ratkaisu



Toukokuu

30.4. 

VAPPUJUHLAT

VKO 18            

JUHLITAAN 

YHDESSÄ                     

– yhteisöllisyys ja 

läsnäolo

Valmistamme iltapäivätoiminnan "Hyvää mieltä yhdessä" -uutiset kuunnelmana, 

uutislehtenä sekä tv-uutisina. Vietämme Vappujuhlaa yhdessä leikkien ja herkutellen 

sekä esityksiä seuraten. Salissa kokoontuu palloilukerho. Liikumme ulkona päivittäin.

VKO 19                 

HYVÄ OLLA 

YHDESSÄ                     

– minulle tärkeät 

ihmiset

Askartelemme Äitienpäivän kunniaksi. Vietämme valtakunnallista pyöräilyviikkoa 

toteuttamalla pihalle pyöräilyradan. Katsomme elokuvan yhteisöllisyydestä ja 

hyvinvoinnista. Salissa voimistelua.

KEVÄTRETKI

VKO 20                

HYVÄ OLLA 

YHDESSÄ                      

– toisten 

huomioiminen

Piirrämme ja maalaamme keväiset ikkunamaalaukset. Teemme kevätretken 

lähimaastoon. Rentoudumme Kuparikettu -rentoutusta kuunnellen.

VKO 21           

LASTENVIIKKO II                

– lempiasiat ja 

hyvinvoinnin taidot

Vietämme lasten toiveviikkoa: viikko-ohjelma muodostetaan osallistamalla lapset 

ideoimaan ja heidän toiveita yhdessä toteuttaen.

VKO 22            

KESÄÄ KOHTI               

– rauhoittuminen ja 

läsnäolo

Ennen kesälomaa nautimme yhdessäolosta, aurinkoisista ulkoilukeleistä sekä 

arvioimme kuluneen lukuvuoden sisältöjä.

Media ja hyvinvointi, lempiasiat sekä hyvinvoinnin taidot

Tekemisen riemua ja hyvää vointia kevääseen!

Toivottavat: Elina, Heta, Tiina, Niina ja Christoffer


