ULKOSÄÄNNÖT:

• Portista kuljetaan vain aikuisen kanssa. Lapset eivät itse avaa porttia!
• Peikkovuori
- Lasketaan alas VAIN pulkilla/liukureilla. Ei mopoja/pyöriä mäkeen.
- lasketaan vain pihaan päin.
- vuorella ei saa kaivella
• Lumipalloja saa heittää perä aitaan, portin viereen.
• Keinujen viereisellä matalalla aidalla saa kiipeillä
• Kuralla ei sotketa eikä vesilammikoissa istuta tai olla polvillaan
- Isoihin lätäköihin ei myöskään mennä seisomaan keskellä, leikitään
kyykyssä reunalla
• Hiekkaa ei saa heittää
• Mutaa ei saa kaivella nurmikolta
• Hiekka kuuluu hiekkalaatikkoon, sitä ei kuljeteta tai kaadeta muualle
• Lelut kerätään omille paikoilleen. Ulkovarastossa leluille on nimetyt
laatikot.
- iltapäivällä lapselle on hyvä opettaa, että siivoaa leluja ennen
kotiinlähtöä
• Kaveria ei tönitä tai huidota. Painiminen on ulkona kielletty.
• Keinumisalue on tarkoitettu keinumiseen, ei esim. kaivamiseen. Omaa
keinuvuoroa odotetaan aidalla.
• Kypärä päähän kun mennään potkupyörällä ja potkulaudoilla
• Huomioliivit päälle kun lähdemme retkelle, myös aikuisille.
• Taitoa ja rohkeutta vaativia tehtäviä annetaan tehdä lapsen
mieltymyksien/taitojen mukaan, aikuinen ohjaa/varmistelee-ei heti kielletä
- Keinussa seisominen, liukumäen kiipeäminen ylöspäin, kömmeleiden
päälle kiipeäminen

SISÄSÄÄNNÖT:

• Tossut jalkaan aamupäivän aikana

- vain tossut jalassa saa juosta sisällä ja kiipeillä sängyissä

• Kädet pestään heti aamulla ja aina WC-käyntien jälkeen ja ennen
ruokailuja.
• Leluja ei heitellä eikä käsitellä liian rajusti.
• Pikkulegoilla leikitään aikuisen ohjaamassa paikassa.
• Rumat sanat kiellettyjä. Vessapuheet mennään puhumaan vessanpöntölle.
• Opetellaan keskusteluntaitoja puhumalla normaalilla äänellä.
• Nukkarissa levätään rauhassa. Nukkua ei ole pakko!
• Pihalle ei mennä ilman aikuista. Kiurut saavat odottaa aikuista Kiurujen
oven edessä laatoilla.
• Hyllyillä tai kaapeissa ei kiipeillä, vaan pyydetään aikuista antamaan
• Vessassa ei sotketa vedellä tai saippualla tai muutenkaan.
• Edelliset leikit kerätään pois ennen kuin siirrytään uuteen leikkiin

- leikki voi sisältää useita eri välineitä, kunhan huomioidaan että kaikki
kerätään kun lopetaan

• Piirustukset ja väritykset tehdään loppuun asti ennen kuin seuraava
aloitetaan.
• Isot voivat vierailla pienten päässä vessassa/hakemassa tavaroita tms,
AIKUISEN luvalla. Muistetaan hyvä käytös!
• MUISTA KIITOS, ANTEEKSI, OLE HYVÄ!

