Läroplan
Lekskolan Sockan
Kirstivägen 1 B 02760 Esbo
tel. 09 8056104, 050 5494795
e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi
www.lekskolansockan.fi

Allmännt:
• Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. upprätthåller daghemmet Lekskolan
Sockan i Södrik, Esbo centum.
• Daghemmet är beläget i en klubblokal i bottenvåningen på ett höghus. Invid
daghemmet finns två lekparker som vi har tillgång till.
• Barngruppen består av 14 barn i åldern 3-5 år, som leds av två
barnträdgårdslärare och en barnskötare.
• Daghemmet är öppet mellan kl. 7.00 – 17.00.
• Daghemmet grundades år 1981 och fungerar som ett köpavtalsdaghem.
Esbo stad köper alla dagvårdsplatser och väljer därmed också in barnen.
• Dagvårdsavgifterna är samma som i stadens egna daghem.
• Barnen serveras morgonmål, lunch och mellanmål.
Maten kommer från HSIS-Catering.
• Mulleverksamhet
• ”Miniförskola” för 5-åringar
• Verksamheten innehåller språk, rörelse, sång, skapande verksamhet och kultur
• Målet med verksamheten är att utveckla barnens egen personlighet och den
sociala förmågan
• Läroplanen är uppdaterad i januari 2010

Målen för den pedagogiska verksamheten

I Lekskolan Sockan vill vi…

UTVECKLA BARNENS EGEN PERSONLIGHET
Varje barn har en egen viktig plats i gruppen. Vi är alla olika, befinner oss i olika
utvecklingsskeden, har olika tankar och åsikter, men vi har rätt att få känna oss respekterade
och accepterade i gemenskapen.
Leken är ett av de viktigaste och bästa sätten att utveckla personligheten. När barnen leker
uttrycker de sina känslor och behov, samtidigt som de lär sig ny kunskap och nya färdigheter.
I leken utforskar barnet sin omvärld, betraktar intryck och erfarenheter och kommunicerar med
andra. Leken ger också barnen tillfredställelse, nöje och glädje.
Barnen lär sig när de leker och leker det de lär sig.

Hur?
- vi ger uppgifter och ställer krav enligt barnens egen utvecklingsnivå
- vi vill stärka barnens svaga sidor och utveckla de starka
- vi uppmuntrar barnen att våga vara sig själva, beröm går före kritik
- barnen ska få utforska och ta reda på saker dvs. känna glädje i att få lära sig något nytt,
bygga på de kunskaper de redan har
- vi vill också väcka intresse och förståelse för nya saker
- inlärningsmiljö som lockar till lek
- trygga vuxna ger barnen trygghet

BARNDOMEN ÄR ETT LIVSSKEDE MED ETT VÄRDE I SIG,
BARNEN LEVER HÄR OCH NU!

Vi tränar hur…

VI SKA FUNGERA I GRUPP
Det är roligt att vara tillsammans. Vi vill att barnen ska inse hur mycket mer man kan göra när man
är tillsammans. Vi lär oss reglerna för mänskligt umgänge, goda vanor och artighet.
Vi vuxna finns med i gruppen som en trygghetsfaktor dvs. vi finns till hands och
- hjälper när det behövs
- gläds när det går bra
- tröstar när det går dåligt
- uppmuntrar
- sätter gränser vid behov

Betydelsefulla ord är SAMARBETE, HÄNSYN och RESPEKT! Detta tränar vi dagligen.
Hur?
-

vi diskuterar och lyssnar på varandra
vi väntar på vår tur
delar med oss
jobbar och leker tillsammans
värdesätter eget och andras arbeten
hjälper varandra
lär oss respektera andra kulturer och religioner

Kontakten till föräldrarna och samhället omkring oss är en viktig del av vår verksamhet.
Hur?
-

dagliga diskussioner
syskon och föräldrar på besök i daghemmet
utvecklingssamtal
föräldramöten
temakvällar
fester
mors- och farsdagskaffe
program med mor- och farföräldrar
stöd till föräldrar i uppfostringsfrågor

Vi samarbetar också med andra daghem och skolan på området, församlingen, biblioteket och Esbo
kulturbyrå.

I LEKEN KÄNNER VI GEMENSKAP!

Vi försöker nå våra mål genom att bearbeta olika ämnesområden i vår verksamhet. Genom
mångsidigt innehåll i verksamheten utvecklas barnens personlighet och sociala förmåga.
Våra tyngdpunktsområden är språk och kommunikation, miljö och natur, rörelse och hälsa,
sång och musik, konst och kultur, livsåskådning och framförallt LEK.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Det vi själva upplever är grunden till all kunskap. Språket är barnens verktyg till att förstå och
erövra världen. Språket växer fram ur de egna upplevelserna och erfarenheterna. Genom att lyssna,
minnas och härma växer språket fram. Språkutvecklingen handlar om många olika förmågor - att
tänka, tala och lyssna, samt att också kunna ge uttryck för sina tankar och känslor i
kommunikationen med andra.
För att språket ska kunna utvecklas krävs en god miljö dvs. både stimulans och uppmuntran. Vi vill
erbjuda en trygg och omväxlande vardag, som lockar till diskussioner. Vi vuxna är barnens
språkmodeller, både när vi talar med barnen och lyssnar på barnen.
Hur?
-

-

LEK ledda lekar, lekstationer, fri lek
SAGOR sagostunder dagligen på Sockan och ibland på biblioteket, barnens egna sagor,
sagotering
RIM och RAMSOR rim- och ramskort, rimlekar, rimsagor
SÅNGER barnsånger, sånglekar, musik
BERÄTTA om upplevelser, utvärdera händelser och utfärder, dokumentera i egen
portfoliopärm
DISKUSSIONER vid matbordet, vid av- och påklädning, i små grupper, i miniförskolan
UPPLEVELSER teater, bio, Mulle, gymnastik i Kannbro,
STÖDÅTGÄRDER med bilder och stödtecken, personalen har deltagit i teckenspråkskurser,
alla har ett eget teckenspråksnamn, sånger med stödtecken, tecken till vardagssituationer
(familjemedlemmar, mat, färger, djur, verb), veckoschema med bilder på väggen

DET BÄSTA VI KAN GE BARNEN ÄR SPRÅKET!

MILJÖ OCH NATUR
Barn ska få möjlighet att leva i och med naturen, samt lära sig att njuta av den. Naturupplevelser i
grupp tillfredställer många behov såsom gemenskap, trygghet, lek och stillhet. Dessutom får vi
viktig erfarenhet och kunskap. Motoriken utvecklas genom vistelse i ojämn terräng. Det som vi lär
oss i barndomen att tycka om, vill vi också värna om som vuxna.
Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir deras intresse för
naturen resten av livet. Naturupplevelserna kan bli en viktig grund för barnets framtida livsstil och
personlighet.
Viktigt att barnen också uppmärksammas på enkla principer för energisparande, återvinning och
återanvändning. Naturen är en resurs att ta vara på och bruka varsamt.
Barnen blir bekanta med sin hembygd Esbo och vi besöker biblioteket, skolan, kyrkan,
hembygdsmuséet och finlandssvenska kulturevenemang.

Hur?
-

-

daglig utevistelse i alla väder
Mulleverksamhet ( regelbundna besök till mulleplatsen där vi följer med djur, växter, väder
och årstidsväxlingar, egen matsäck med hemifrån så barnen tränar på att hålla reda på sina
egna saker och städa upp efter sig)
skapande verksamhet utomhus
återvinning av mjölkburkar och glas
kompostering av matrester
besök till muséer (Glims), naturskolor ( Villa Elfvik, Naturskolan Uttern) och
friluftsområden ( Oitans, Pirttibacka)
temakvällar för hela familjen
vi bekantar oss med vår hemstad och deltar i olika evenemang (bl.a. Kulturen vid ån)

VI ÄR VÄNNER MED BLOMMOR OCH TRÄD OCH VARANN´ OCH SJUNGER SÅ IBLAND
LÅT OSS GÅ PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I VÅR VACKRA VÄRLD!

RÖRELSE OCH HÄLSA
För barn är rörelse och aktivitet något naturligt och vanligen också glädjefullt. Barnet använder
kroppen för att söka kunskap om sig själv och sin plats i omgivningen. Då barnet lär sig nya rörelser
kommer barnet i sin lek att spontant träna dem om och om igen. Därför är det viktigt att barnen ges
möjlighet att lära sig sina rörelsemönster i takt med den motoriska mognaden och att få upprepa
dessa i många olika sammanhang. I leken utvecklas barnet motoriskt och det utvecklar samtidigt
sin muskelstyrka, hållning och uthållighet. Barnet ska få känna att det lyckas och klarar av mer och
mer.
Det är inte bara barnets motorik som utvecklas genom lek och rörelse utan också nervsystemet
behöver rörelse för att utvecklas. I leken stimuleras den psykiska utvecklingen eftersom barnet
upptäcker sig själv, sin kropp och sin förmåga.
Barn behöver dagliga tillfällen att springa, klättra och hoppa . För att barn ska orka sitta stilla
behövs rörelse med jämna mellanrum.
Rörelse innebär också social träning. Barnet lär sig uppmärksamma och ta hänsyn till de andra
barnens rörelser och aktiviteter i samma utrymme. Barnet får öva sig att ta egna initiativ och får
möjlighet att förverkliga sig själv. Aktiviteter som tränar finmotorik och koordination utvecklar
samtidigt barnets fantasi och fungerar som stimulerande hjärngymnastik.
Vi uppmärksammar barnen också på betydelsen av rätt kost, vila och motion.

Hur?
-

ledda rörelselekar inne och ute
utevistelse varje dag
gymnastik i Kannbro bollhall
simning 1 / termin i simhallen
skidvecka på vintern i vår lekpark
skrinning på skridskobanan
promenera hellre än ta bussen ( till kyrkan, skolan, gymnastiken m.m.)
deltagande i Nuori Suomis rörelseprojekt
pyssel och skapande verksamhet
dagliga rutiner ( klä på sig, äta med gaffel och kniv)
handledning vid toalettbesök och måltidssituationer ( hygien, gott bordsskick, rätt kost,
smakupplevelser)
värdediskussion med föräldrarna om ”sötsaker på dagis”¨å

EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP!

SÅNG OCH MUSIK
Sång och musik är en naturlig del av barnets vardag och en viktig del av daghemmets verksamhet.
Med hjälp av sången utvecklas barnets språk och sinne för takt och rytm. Barnet lär sig med hjälp
av sångtexter modeller för sitt eget språk, upptäcker rim och rytm i ord. Vi bekantar sig med
språkets mångfald och får ett utökat ordförråd. Samtidigt är sången något som förenar oss och
skapar gemenskap.
Vi vill skapa ett positivt förhållande till musik och ge musikaliska upplevelser. Sång och musik ska
vara något glädjefyllt. Varje barn ska få uppmuntran för sin sång och musik, möta respekt och få
känna att musiken berikar vardagen.
Barnets självkänsla utvecklas då det uppmuntras att uppträda och får beröm.

Hur?
-

sånger i vardagsrutiner ( god morgon-sång, matsång, godnatt-sång, sång om veckodagar
m.m.)
sånglekar
sång- och musikstunder enligt tema och årstider
rörelsesånger
uppträdanden på fester
dans
ringlekar
röra sig och gymnastisera till musik
måla till musik
musik vid vilan
”Sockan”- cd skiva
rytminstrument ( skrammelorkester)
”musiklek”- projekt
lyssna
tillverkande av egna instrument
konsertbesök ( Djungeltrummen, Sås och Koppm.m.)

MUSIK SKA BYGGAS UTAV GLÄDJE!

KONST OCH KULTUR
I verksamheten kring konst och kultur får barnet möjlighet och redskap att uttrycka sig genom
skapande aktivitet. Den skapande verksamheten främjar och utvecklar barnets fantasi och kreativa
förmåga. Barnet får ett redskap till att konkretisera och bearbeta sina tankar och upplevelser.
Vi vill ge barnen möjlighet att uppleva konst med alla sina sinnen, känna skaparglädje och lära sig
att uppskatta sitt eget och andras arbete. Barnen får öva sig på självständigt skapande och berätta
om sina verk.
Barnen ska få skapa individuellt och i grupp i enligt egna förutsättningar. Tillräckligt med tid
reserveras så att alla får arbeta i egen takt i lugn och ro.
I teater, drama och dans får barnet öva sina sociala färdigheter och leva sig in i en annan roll.
Barnets lek påminner mycket om denna konstform.

Hur?
-

fritt skapande
skapande under ledd verksamhet
olika material ( naturmaterial, färger, tyg, papper, trä, ull, lera, deg m.m.)
bildkonst
fotografering
besök / deltagande i utställningar ( deltagande i jul- och påskutställning i bankfönstret,
besök till konstutställning på Emma, egen utställning i bibliotekets vitriner m.m.)
egna uppträdande på fester
kulturstipendium som möjliggjort projekt med professionella dragare ( konstnär,
kompositör, cirkusartist m.m.)
teaterbesök
konserter
biobesök
finlandssvensk kultur
andra kulturer

DET JAG HÖR – DET GLÖMMER JAG
DET JAG SER – DET KOMMER JAG IHÅG
DET JAG GÖR – DET FÖRSTÅR JAG

LIVSÅSKÅDNING
I verksamheten blir barnet bekant med de etiska normer som är allmänt gällande i det finländska
samhället. Tydliga gränsdragningar för vad som accepteras eller inte är viktigt då barnet ännu inte
klarar av eller kan bedöma handling och konsekvens.
Barnen lär sig artighet och artighetsfraser. Barnen lär sig lyssna på andra och bekantar sig med ett
uppförande som visar på tolerans, fördomsfrihet och jämlikhet.
Barnet får stöd för att utveckla omsorg, hänsyn och ansvar för sig själv och sin omgivning. Vi lär
oss vad som är rätt och fel och att möta våra medmänniskor empatiskt. Barnet får uppleva trygghet,
får tid för stillhet. Vi bekantar oss med helgernas religiösa betydelse och innehåll, som en del av
vårt kulturarv.
Daghemmet skapar en grund för barnets religiösa och etiska fostran ändå alltid i samarbete med
föräldrarna. Föräldrarnas önskemål tas alltid i beaktande.
Hur?
-

innehåll i sagor och sånger
dramalekar
samtal om upplevelser och erfarenheter
samtal om goda seder och bruk
hjälpsamhet, de äldre hjälper de yngre
skapande verksamhet i anslutning till helger och högtider
firandet av kristna högtider ( Lucia, jul, påsk)
besök till kyrkan
respektera andra religioner

VI VUXNA FUNGERAR SOM FÖREBILDER FÖR RESPEKT, TOLERANS OCH
HJÄLPSAMHET!

UTVÄRDERING
Utvärderingen granskar verksamheten utifrån de mål daghemmet ställt upp.
Medvetenhet – de vuxna ska veta vad de gör och varför. Ökad kunskap och systematisk utvärdering
ger ökad medvetenhet, vilket i sin tur ger större möjlighet att hantera de problem som uppstår.
Utvärderig är ett instrument, hjälp för personalen att styra, utveckla och förändra sitt arbete dvs.
förhindra stagnation.

Hur?
-

observationer
samtal och intervjuer med barnen
föräldraenkäter
utvecklingssamtal
personalmöten och diskussioner
dokumentation
fortbildning

PLANERING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR UTVÄRDERING OCH UTVÄRDERING ÄR EN
FÖRUTSÄTTNING FÖR PLANERING!

