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Alle 3-vuotiaan tutustuminen päiväkotiin 

Vanhemmille annetaan etukäteen tutustumisohje, jonka käyttö on vapaa-ehtoista. Konkreettisen toimintaohjeen 

tarkoitus on löytää persoonallinen paikka päiväkodista sekä tutustuttaa päiväkodin tapoihin ja ihmisiin. Selkeän 

toimintamallin avulla voi vähentää epätietoisuutta ja tarjota kontaktipintaa päivähoidon ilmiöihin. 

Kirje vanhemmille: 

Tervetuloa päivähoitoon! 

Alla oleva toiminta on suunniteltu ensimmäistä tutustumiskertaa varten. Näin lapsen saattaa olla helpompi kuin 

huomaamatta nivoa tutut ja vieraat asiat toisiinsa. Ihan pienen lapsen kanssa toiminta tiivistetään. 

1. Ottakaa lapselle mieluinen pehmolelu kotoa mukaan ensimmäisenä tutustumispäivänä (ei kuitenkaan sitä 
rakkainta unilelua).  

2. Näyttäkää paikkoja tälle lelulle ja kertokaa sille mitä missäkin paikassa tehdään. Kokeilkaa kaikkia paikkoja.  
3. Etsikää lelulle ryhmän tiloista oma pesäpaikka. Tutkikaa sitä varten kaikki paikat, esim. vaatelokerot, eteiset, 

ruokailutilat, nukkumatilat, hyllyt, komerot ja välineet.  
4. Rakentakaa hyvään paikkaan (missä lelu saa asua rauhassa) lelulle oma pesä.  
5. Pyytäkää henkilökunnalta apua rakennusaineissa, tarvikkeissa ja suunnittelussa.  
6. Kun maja on valmis, pyytäkää aikuisia tai lapsia katsomaan pesää ja kertokaa heille siitä.  
7. Miettikää yhdessä mitä mukavaa lelu voisi päiväkodissa tehdä. 
8. Ottakaa lelu kokeilemaan jotakin mukavaa. Lelua voi lainata vähäksi aikaa muille lapsille ja kertoa siitä 

muillekin lapsille. 
9. (Jos puhtia riittää voi lelun ottaa mukaan leikkeihin, työntää kärryissä, tarjota ruokaa, laskea liukumäestä 

tms.) 
10. Lopuksi viekää lelu valmiiseen pesään odottamaan. Luvatkaa tulla sitä pian taas katsomaan. 

 

Henkilökunnan kotikäynti 

Jos kasvattaja menee kotikäynnille hän voi ottaa mukaansa lapsen pehmolelun. Lapsen mukana ollessa kysellään 

lelun kokemuksista. Mitä lelu on tehnyt päiväkodissa? Mitä leikkinyt? Kenen kanssa? Mistä lelulle tuli paha mieli? 

Mitä sitten tapahtui? Mitä lelu haluaa tehdä huomenna? Jos puhtia riittää, voidaan käydä läpi päivän kulku, jonka 

aikana lapsi ohjaa lelun tekemisiä eri toiminnoissa (aikuinen kuitenkin voi johdatella ja tukea). Tilanteessa 

keskitytään lapsen tuottamiin kokemuksiin, mutta halutessaan aikuinen voi elävöittää myös jonkin itse tärkeänä 

pitämänsä tilanteen. Lopuksi lelu laitetaan kassiin nukkumaan. Varsinaisessa vasukeskustelussa lapsi ei enää yleensä 

ole mukana.  

 

 

 


