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Korson 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.
Korson päiväkoti kuuluu Metsälinnun päiväkodin kanssa Metsälinnun varhaiskasvatusyksikköön. Korson päiväkoti
on nyt väistötiloissa Tähdenlennon ja Minkkipuiston päiväkodeissa. Se on Vantaan vanhin toiminnassa oleva
päiväkoti (63 vuotta). Päiväkodissa on neljä lapsiryhmää. Hoitoa, kasvatusta ja opetusta saavat kaikenikäiset lapset.
Päiväkodissa tarjotaan myös esiopetusta. Lapsiryhmät muodostetaan toimintakauden alussa hakijoiden mukaan.
Kasvattajista puolet on lastentarhanopettajia ja puolet lastenhoitajia. Lisäksi lasten hyvinvoinnin tukena on sekä
oppisopimusopiskelijoita että erilaisia harjoittelijoita. Päiväkoti tunnetaan kolmesta I:stä, hyvästä ilmapiiristä,
ilosta ja innostuneista kasvattajista. Keväisin on odotettu yö eskari.
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppimiympäristössä erotetaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja emotionaalinen oppimisympäristö.
Oppimisympäristöt muuttuvat ja muokkautuvat lasten mielenkiinnon mukaan. Fyysinen oppimisympäristö pitää
sisällään päiväkodin omat tilat ja mm. ison piha-alueen Tähdenlennossa, kirjaston, Ankkapuiston ympäristön, metsän,
jäähallin, Lumon, koulut, liikuntapaikat, kirkon ja retket lähiympäristöön. Lämmin ilmapiiri tulee jokaisen lapsen
kokemuksesta, että heidät hyväksytään ja heitä autetaan arjen sujumisessa. Tunteiden säätelyä harjoitellaan mm.
tunnekorttien, toiminnanohjauskuvien, sanottamisen ja kuvitetun päiväjärjestyksen keinoin. Lapset saavat olla sylissä,
heitä kuunnellaan ja aikuisen katseesta välittyy hyväksyntä lapselle. Yhteisöllisyys ja toisten auttaminen kuuluvat
arkeen.
Tvt
laitteet ovat myös
tukemassa lasten oppimista
ja yhdessä ihmettelyä, pelaamista ja tutkimista.
TOIMINTAVUODEN
OPPIMISKOKONAISUUDET
JA PROJEKTIT
Oppiminen on laaja-alaista ja sen osaamisessa on viisi osa-aluetta: 1) ajattelu ja oppiminen, 2) kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) monilukutaito ja tieto-j a viestintäteknologinen
osaaminen, 5) osallistuminen ja vaikuttaminen. Päiväkodin teemana on vahvuuksien huomaaminen ja niiden
esilletuominen eri tavoilla, lisäksi metsät, luonto ja sen moninaisuus. Lapsista lähtee innostukset ja siitä lähtevät
projektit. Retkiin sisällytetään erilaisia oppimiskokonaisuuksia. Arjen ja juhlan suunnittelua yhdessä lasten kanssa.
Lapset ovat laittaneet osallisuustauluun toiveita, joita toteutetaan vuoden kuluessa. Kaikissa ryhmissä toteutetaan
vuorovaikutuksellista leikki kerhoa, joka perustuu Theraplay- menetelmään.
LASTEN OSALLISUUS

Lasten osallisuus toteutuu erilaisissa pienryhmissä, lasten kokouksissa ja jutteluhetkissä. Lapset saavat valita
pienryhmiensä nimet ja tehdä toivepilviä. Lasten kanssa tehdään yhdessä ryhmän säännöt. Vasu- ja leops
keskusteluissa lapset ovat mukana ja siinä he kertovat kokemuksiaan ja toiveitaan. Kasvattajien havaintojen pohjalta
suunnitellaan toimintaa, muutetaan sitä ja huomioidaan lasten mielenkiinnon kohteet, kuten leikit ja laulut. Lapset
saavat olla oman elämänsä aktiivisia toimijoita ja oman elämänsä subjekteja ja heidät otetaan mukaan erilaisiin arjen
toimiin.
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Vanhempainilloissa, vasu- ja leops keskusteluissa kysytään huoltajien toiveita, jotka otetaan huomioon ryhmän
toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Näiden lisäksi päivittäisissä keskusteluissa huoltajien ääni tulee kuuluville.
Yhteyttä pidetään eri tavoin, kuten puhelimitse, sähköpostilla ja vanhempaintoimikunta Ankkurit myös Facebookin
kautta, kun ollaan suunnittelemassa yhteistä tapahtumaa perheille. Vanhempaintoimikunta huolehtii myös varojen
keruusta teattereihin, retkiin ja ksylipastilleihin.
VIESTINTÄ

Tärkein viestintämuoto huoltajien ja kasvattajien välillä on päivittäinen keskustelu ja lapsen vasun/leopsin laatiminen
yhdessä. Pienten lasten kohdalla voi olla käytössä reissuvihko. Kaikki ryhmät viestivät 1--2kertaa / kk sähköpostilla
huoltajille menneitä ja tulevia tapahtumia. Joissakin ryhmissä on käytössä Whats App ryhmiä. Tärkeät asiat soitetaan
tai varataan keskusteluaika. Huoltajat allekirjoittavat myös kuvausluvan, retkiluvan ja perustietolomakkeen.
Yksikön sisällä on toimiva palaverirakenne ja muistiot ovat kaikkien luettavissa.

