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Vallinojan 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.
Sanotaan, että Vallinojalla oli aikoinaan Ollin vaja ja siellä säilytti Olli työkalupakkiaan. Ryhmiemme nimet ovat
työkalupakista, jolla halutaan kuvata kaikkien osallisuutta ja tarpeellisuutta yhteisössämme. Leikimme, liikumme,
tutkimme ja ihmetellemme arjen asioita ja ilmiöitä yhdessä lapsen kanssa. Kannustamme lapsia tutustumaan
uusiin asioihin, löytämään oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä luottamaan omiin kykyihinsä. Jokainen
lapsi ja perhe ovat tärkeä osa yhteisöämme.
Päiväkotia ympäröivät metsät ja pellot tarjoavat meille mielenkiintoisen ulkoiluympäristön. Luonto onkin meille
tärkeä oppimisympäristö. Päiväkodin sisäpihalle olemme keväällä 2019 rakentamassa puutarhaa, johon jokainen
ryhmä saa oman, lasten suunnitteleman, pienen kasvimaan.
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Vaalimme kiireettömyyttä ja yhteisöllisyyttä. Opettelemme yhdessä tunnistamaan ja vahvistamaan omia ja toistemme
vahvuuksia. Kuuntelemme lapsia ja heidän mielenkiinnon kohteita ja suunnittelemme toimintaa niiden pohjalta.
Päiväkodista löytyy verstas, ateljee, iso liikuntasali, teeman mukaan vaihtuvia leikkihuoneita, kiipeilyseinä sekä paljon
pitkiä käytäviä, joita hyödynnämme liikkumiseen. Lähialueen monipuolinen luonto, kirjastot, urheilukentät, museot,
taidenäyttelyt sekä muut retkikohteet ovat myös arjessa vahvasti mukana. Niin leikki- ja toimintavälineet kuin aikuisen
läsnäolo ja syli ovat lapsen saatavilla. Jaamme lapsen kanssa ilot ja surut. Iloitsemme onnistumisista ja lohdutamme
murheissa.
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Luonto ja ympäristö.
Liikuntaprojekti Ilo kasvaa liikkuen.
Tieto-ja viestintäteknologiaan liittyvät lasten projektit.
Kansainvälisyys ja kulttuurit.
Huomaa hyvä – positiivinen pedagogiikka.

LASTEN OSALLISUUS

Lapset saavat tehdä valintoja päivittäin arjen pienissä hetkissä, kuten millaisia ruoka-annoksia otetaan ja otetaanko lihavai kasvisruokaa. Ryhmissä pidetään säännöllisesti lasten kokouksia, jossa lapset suunnittelevat ryhmän toimintaa
yhdessä kasvattajien kanssa ja osallistuvat oppimisympäristön rakentamiseen, jotta tilat palvelevat lasten toiveita ja
tarpeita mahdollisimman hyvin. Päiväkodin arjessa näkyy kiireettömyys ja arvostava ilmapiiri, jotta jokainen lapsi voi
kokea olevansa hyväksytty ja arvostettu.
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, käydään huoltajien kanssa aloituskeskustelu, jossa kasvattajamme tutustuvat
perheelle tärkeisiin asioihin ja saavat tärkeää tietoa lapsen hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä perheen tavoista ja
tottumuksista. Vanhemmat voivat esittää toiveita ja ajatuksiaan toiminnastamme arjen tilanteissa, vanhempainilloissa
sekä varhaiskasvatuskeskusteluissa. Lisäksi päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta. Vanhemmat ovat
lämpimästi tervetulleita seuraaman toimintaamme! Kannustamme vanhempia osallistumaan erilaisten toiminnallisten
tapahtumien ja tehtävien avulla. Huoltajien kanssa käydään vähintään kerran vuodessa, ja tarpeen mukaan,
varhaiskasvatuskeskustelu, jossa suunnitellaan, asetetaan yhdessä tavoitteita ja arvioidaan lapsen kasvuun ja
kehitykseen liittyviä asioita sekä vanhemmilta nousevia havaintoja ja mahdollisia huolenaiheita.
VIESTINTÄ

Tärkein viestintätapamme ovat arjen päivittäiset kohtaamiset. Ryhmät viestivät perheille ryhmittäin vanhempien
valitsemalla tavalla; whatsappilla tai sähköpostilla. Tarpeen mukaan perheet voivat varata keskusteluaikoja muulloinkin.
Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirje välitetään huoltajille sähköisesti. Johtajan viestit perheille välitetään ryhmien
sähköpostilla.

