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Varistonniityn 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.
Varistonniityn päiväkoti sijaitsee Variston pientaloalueella. Päiväkotia ympäröi hienot ulkoilumaastot: niityt,
metsät, puistot ja urheilukentät.
Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää: Leppikset, Ampparit, Hepokatit, Sudenkorennot ja Hämähäkit. Päiväkoti on
avoinna 6.00-18.00 välisenä aikana, ennalta sovitun tarpeen mukaan.
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Varistonniityn päiväkoti tarjoaa lapsille rohkaisevan ja myönteisen kasvuympäristön, joka ohjaa lapsen uteliaisuutta,
mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota. Huomioimme toiminnassamme lapsen tarpeen oppia mielikuvituksen ja leikin
kautta. Päiväkotimme ryhmät käyttävät aktiivisesti ympäristön tarjoamia liikunta- ja retkeilymahdollisuuksia sekä
kulttuuri- ja kirjastopalveluita. Lapsiryhmissä toimitaan pääsääntöisesti pienryhmissä, joka mahdollistaa lapsen
yksilöllisen kohtaamisen. Toiminnassamme painottuu leikki ja leikillisyys. Ylläpidämme ja uudistamme oppimis- ja
leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa. Leikki- ja liikuntavälineet ovat lasten saatavilla. Tieto- ja viestintäteknologiset
laitteet ovat osa oppimisympäristöämme ja niiden turvallista käyttöä harjoitellaan kaikissa lapsiryhmissä.
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Yhteisenä koko yksikön teemana on leikki ja liikunta. Järjestämme vuoden aikana yhteisiä koko päiväkoti leikkiiviikkoja ja eri-ikäisten lasten yhteisiä leikkihetkiä. Olemme mukana Leikkien liikkumaan-hankkeessa. Hankkeen
tavoitteena on lisätä lasten liikkumista arjessa. Ryhmät ovat laatineet ryhmäkohtaiset suunnitelmat liikunnan
lisäämiseksi ja toimintavuoden aikana järjestämme yhteisiä liikunnallisia tapahtumia lapsille ja perheille. Jokaisessa
ryhmässä on omia projekteja ja oppimiskokonaisuuksia, joissa näkyy lasten mielenkiinnon kohteet.
LASTEN OSALLISUUS

Lapset osallistuvat koko ryhmän toimintaa ja itseään koskevaan päätöksen tekoon ikä-j a kehitystasonsa mukaan.
Lapset ovat aktiivisesti suunnittelemassa oman ryhmänsä toimintaa ja ryhmän sääntöjä, pienempien lasten
mielenkiinnon kohteita selvitetään havainnoimalla ja haastattelemalla. Lasten ideat ja aloitteet ovat pohjana ryhmän
toimintasuunnitelmalle. Esiopetusryhmissä pidetään viikoittain lasten kokoukset.

HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmia ja esiopetuksen oppimissuunnitelmia tehtäessä osallistamme vanhempia
kertomaan oman lapsen kiinnostuksenkohteista. Vanhemmille järjestetään vanhempainilta syksyllä, jossa huoltajat
suunnittelevat lapsensa ryhmän toimintaa yhdessä muiden vanhempien kanssa. Ryhmät osallistavat vanhempia eri
tavoin omien oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.
VIESTINTÄ

Päivittäiset kuulumiset vaihdetaan vanhempien kanssa lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Käytämme pääsääntöisesti
sähköistä viestintää, viikkokirjeet ja tiedotteet lähetämme vanhemmille sähköpostilla, sen lisäksi ne on luettavissa
ryhmän ilmoitustaululla. Toimintaamme teemme vanhemmille näkyväksi sosiaalisen median kautta; kaikilla ryhmillä on
käytössään joku sosiaalisen median kanava tiedottamiseen (Instagram tai blogi). Kuukausittain lähetämme
vanhemmille Varhaiskasvatuksen uutiskirjeen sähköpostilla.

