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Metsolanmäen toimintayksikön 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.
Metsolanmäen päiväkodissa toimii 4 ryhmää: 1-3v Myyt, 2-5v Muumit, 5-6v Hemulit sekä 3-6v lasten Hattivatit,
integroitu erityisryhmä.
Esiopetusta annetaan sekä Hemuleissa että Hattivateissa.
Metsolan päiväkodissa toimii 2 ryhmää: 1-4v Taikametsä sekä 2-5v Vadelmarinne.
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Molemmissa päiväkodeissa on hyvät, valoisat ja lapsilähtöiset tilat. Ympäristöä ja tiloja muokataan ja muutetaan
tarpeen sekä lasten toiveiden mukaisesti. Aikuisen läsnäolo luo turvallisuutta ja pienryhmissä toimiminen mahdollistaa
jokaisen lapsen osallisuuden parhaiten. Vierailemme Lumon kirjastossa, painisalissa sekä kulttuuritapahtumissa.
Leppäkorven lähimetsä ja lähialueen leikkipuistot ovat virkistävä lisä ulkoiluympäristöihin. Aikuisten keskinäinen hyvä
ja luottavainen vuorovaikutus sekä perheitten arvostava kohtelu luovat lapselle hyvän ilmapiirin kasvaa ja kehittyä.
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Vuonna 2018-2019 teemana on ystävyys ja yhdessä tekeminen. Esiopetuslapset aloittavat päivänsä pihalla joka aamu
leikkien, liikkuen ja pelaten yhdessä. Retkeilemme paljon ja tutustumme lähiympäristöömme. Luontoretkillä opitaan
sekä luonnon ihmeistä, luonnonsuojelusta, kulttuuriympäristöstämme että luonnon merkityksestä ihmisen
terveydelle ja hyvinvoinnille. Ekologinen ajattelu kytkeytyy kaikkeen toimintaan esim. sähkön ja veden säästäminen,
roskien kerääminen pihatalkoissa sekä kierrätystoiminnassa yhdessä lasten kanssa.
Rakennamme arkea tietoisesti positiivisen pedagogiikan ympärille, jotta jokaisen olisi hyvä ja turvallinen olla mukana
päivän touhuissa. Kannustamalla jokainen onnistuu parhaiten!
LASTEN OSALLISUUS

Jokaisessa ryhmässä toimitaan siten, että lapsi uskaltaa kertoa toiveensa ja mielipiteensä ja niitä kuunnellaan.
Harjoittelemme neuvottelutaitoa ja kompromissien sekä valintojen tekoa monesta eri vaihtoehdosta. Haluamme
lasten oppivan yhtä lailla kuuntelemaan toista kuin ilmaisemaan omankin mielipiteensä.
Pedagogisten ratkaisujen avulla huomioimme erityisen tuen tarpeessa olevat sekä monikulttuuriset lapset, jotta hekin
saavat äänensä kuuluville omien taitojensa mukaisesti. Käytämme siksi paljon kuvia ja tukiviittomia apuna
kommunikoinnissa.
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Syksyllä järjestämme monia vanhempainiltoja kunkin ryhmän tarpeitten mukaisesti. Illat ovat toiminnallisia ja
keskustelulle annetaan paljon tilaa. Keväällä on Korson pienalueen yhteinen vanhempainilta koulun aloittavien lasten
perheille. Metsolanmäessä toimii vanhempainyhdistys.
Monikulttuuristen perheitten kanssa käytämme tulkkipalveluja, jotta tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuisivat.
Päivittäiset kohtaamiset ja lasten päivästä keskusteleminen ovat tärkeä osa kaikkien osallisuutta.
VIESTINTÄ

Tiedotamme perheitä sähköpostin, kirjeitten, ovitiedotteiden, viestien sekä keskustelujen välityksellä.
Tiimiteillä on viikoittaiset tiimipalaverit sekä keskustelut päivittäin. Tiimit infoaa toisiaan poikkeustilanteissa.
Yksikkö tasolla kokoonnumme, joka toinen maanantai johtoryhmässä tai pedapalaverissa. Päiväkodeilla on omia ns.
talon palavereja. Tapaamme vanhempia aina tarvittaessa ja heidän niin toivoessaan.
Yksikössä on paljon verkostopalavereja yhteistyö kumppaneiden kanssa. Lapsen hyvinvointi on tiedonkulun perustana.

