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Rautkallion päiväkodin varhaiskasvatus perustuu Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetus Vantaan
esiopetuksen opetussuunnitelmaan, joiden pohjalta laadimme vuosittain toimintasuunnitelmat koko
toimintayksikölle ja lapsiryhmille. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja
arviointiin. Päiväkodissamme on neljä lapsiryhmää sekä esiopetusta.
Tehtävämme on luoda lämmin ja välittävä suhde lapseen. Kuuntelemalla ja havainnoimalla huomioimme lasten
yksilöllisiä tarpeita. Moninaisuus päiväkodissamme koostuu lasten erilaisista perhetaustoista, eri kulttuureista ja
lasten erilaisista tuen tarpeista.

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Muokkaamme oppimisympäristöjä lasten tarpeita vastaavaksi. Lapset toimivat paljon pienryhmissä. Ulkoiluja on
järjestetty niin, että aamupäivisin osa lapsista on sisätiloissa, osa päiväkodin pihalla tai retkellä lähialueilla. Retkiä
tehdään esimerkiksi lähiympäristön metsiin, leikkipuistoihin tai kirjastoihin. Esiopetuksessa oppimisympäristö laajenee
koko Vantaan alueelle.
Tehtävämme on luoda lapsen päivästä myönteinen, lämmin ja turvallinen. Huolehdimme lapsen kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista yhteistyössä lasten huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suomen kielen opettamisessa
käytämme kuvia ja muita pedagogisia menetelmiä. Meille on tärkeää, että kaikki lapset saavat leikkiä keskenään
huolimatta sukupuolesta tai kulttuurista.
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Päiväkotimme on mukana kaikkien 3-5-vuotiaiden lasten kanssa RimCirkus-hankkeessa (v.2018-2021), jonka
tavoitteena on edistää suomen kielen oppimista innovatiivisesti sirkus-, draama- ja sanataidepedagogiikan keinoin.
Taidepedagogit käyvät kuuden kuukauden ajan vuodessa viikoittain ohjaamassa lasten pienryhmiä. Keväällä 2019
järjestetään perhepäivä, jossa lapset ja vanhemmat toimivat yhdessä taidepedagogien ohjauksessa.
Esiopetuksessa opetellaan arjentaitoja. Syksyllä toteutetaan esiopetuksen kuraattorin kaveri kerho, jossa opetellaan
yhteistyö- ja tunnetaitoja. Lasten mielenkiinnon kohteita havainnoimalla toteutetaan projekteja.
LASTEN OSALLISUUS

Päiväkodissamme lasten tekemisiä havainnoidaan ja heidän toiveitaan kuunnellaan. Lapset osallistuvat
toimintaympäristön ja toiminnan suunnitteluun sekä muokkaamiseen ikätasonsa mukaisesti. Leikki on lapsen
luontainen tapa oppia sosiaalisia taitoja. Leikkimällä lapsen minäkuva, itsetunto ja taidot kehittyvät.
Tuemme kaikkien lasten keskinäisten vuorovaikutussuhteiden kehittymistä. Pidämme huolen siitä, että lapset tuntevat
olevansa osa ryhmää.
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Tavoitteemme on luoda arvostava, avoin ja luottavainen suhde perheiden kanssa. Huoltajien osallisuutta vahvistetaan
päivittäisissä keskusteluissa, lapsen varhaiskasvatuskeskustelussa(vasu) ja lapsen esiopetussuunnitelmassa (Leops),
vanhempainilloissa sekä muissa päiväkodin tapahtumissa. Toivomme palautetta ja huomioimme sen toiminnan
kehittämisessä.
VIESTINTÄ

Lasten asioista viestitämme huoltajille henkilökohtaisissa keskusteluissa, puhelimitse ja ilmoitustaulun tiedotteilla.
Tarvittaessa käytämme tulkkipalveluita. Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirjeet lähetämme sähköisesti niille
huoltajille, joilla on käytössään sähköpostiosoite. Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen nettisivuilla on lasten
huoltajille tärkeää tietoa varhaiskasvatuksesta (mm. maksuista).

