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Lummepolun 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.
Lummepolun päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilan keskustassa. Lähiympäristön monipuolisia
mahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti esimerkiksi liikunnan ja kulttuuritarjonnan osalta. Lähiluonto on osa
päiväkotimme oppimisympäristöä.

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Toiminnan perustana on sensitiivinen ja kannustava vuorovaikutus, jossa aikuinen on turvallinen, arvostava ja aidosti
läsnä. Meillä lapsi tulee nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi päivittäin. Lapsiryhmässä tuetaan ryhmäytymistä sekä
huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet osana ryhmän toimintaa. Toiminnassa näkyy huumori ja tekemisen ilo.
Lapsuutta arvostava ja kannustava vuorovaikutus on lähtökohtana kaikelle toiminnalle.
Lapsiryhmien tilat kannustavat ja rohkaisevat lapsia päivittäiseen liikkumiseen ja motoristen taitojen harjoitteluun.
Oppimisympäristöä muokataan yhdessä lasten kanssa toiminnan ja lasten kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
Lähiympäristön luontoa ja liikuntamahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti.
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Lapsiryhmien toiminnassa toteutuu erilaisia ja eripituisia projekteja sekä oppimiskokonaisuuksia. Projekteja
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten kanssa.
Toiminnassa näkyy yhteisenä teemana tunne- ja kaveritaitojen vahvistaminen.
Leikkien liikkumaan -toimintamallin pohjalta arvioimme päiväkodin oppimisympäristöä sekä toimintatapoja, joilla
mahdollistamme lasten liikkumista osana päivittäistä arkea.
LASTEN OSALLISUUS

Toiminnassa näkyvät vahvasti lasten mielenkiinnon kohteet, toiveet sekä lapsiryhmän yhteiset ilmiöt. Lapset saavat
vaikuttaa arjessa itselleen merkityksellisiin asioihin mm. leikkien ja lelujen valintaan. Kehittyviä osallisuuden ja
vaikuttamisen taitoja harjoitellaan yhdessä aikuisten kanssa. Lasten osallisuus on myös joukkoon kuulumisen tunnetta.
Jokainen lapsi saa tuntea olevansa tärkeä ja arvokas.
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön perustana on avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus. Arvostamme
vanhempien näkemystä oman lapsensa asiantuntijoina. Päivittäiset kohtaamiset sekä lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetuksen oppimissuunnitelma -keskustelut mahdollistavat yhteisen näkemyksen
lapsen parhaaksi.
Järjestämme vanhempainiltoja, perheiden aamupaloja, liikuntatapahtumia sekä juhlia toimintavuoden aikana.
VIESTINTÄ

Päivittäisten kohtaamisten kautta välitämme tietoa lapsiryhmän toiminnasta sekä lapselle päivän aikana
merkityksellisistä asioista. Ryhmillä on omat huoltajien kanssa yhdessä määritellyt kanavat viestintään sekä toiminnan
avaamiseen liittyen esim. blogit, Facebook -ryhmät sekä esiopetusryhmässä lukujärjestys.

