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Vaskikellon kerhojen varhaiskasvatus perustuu soveltuvin osin Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan jonka
pohjalta laadimme vuosittain kerhon toimintasuunnitelman. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua
toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Kerho tarjoaa kevyemmän vaihtoehdon koko- tai osapäiväiselle
varhaiskasvatukselle. Kerhot ovat maksuttomia. Vaskikellon kerhot toimivat osoitteessa Ojahaantie 1.
Kerhotoiminta on tarkoitettu vantaalaisille 2,5 - 5-vuotiaille kotona hoidettaville lapsille. Vaskikellossa kerhoja on
kaksi ja niiden toiminta-ajat ovat ma-ti tai ke-to klo 9-12. Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on tavoitteellista
varhaiskasvatusta. Kerhossa harjoitellaan mm. lapsiryhmän jäsenenä toimimista, leikitään, lauletaan, liikutaan,
askarrellaan ja retkeillään. Leikkiminen on lapsen tapa elää ja toimia, harjoitella, kehittyä ja oppia. Kerho päivän
suunnittelussa otetaan huomioon lasten ikä- ja kehitystaso sekä lasten toiveet. Kerhojen päiväohjelmaan kuuluu
ulkoilua, ohjattua toimintaa, vapaata leikkiä sekä omien pienten lounaseväiden nauttiminen.
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Varhaiskasvatuksen kerhot toimivat samoissa tiloissa kuin Vaskikellon avoin päiväkoti. Ulkoilupihana toimii taloyhtiön
leikkipiha. Laajennamme oppimisympäristöä tekemällä retkiä lähiympäristöön. Sisätilat ovat monipuoliset. Kerhojen
käytössä on esim. sisäliikuntasali. Oppimisympäristö on helposti muunneltavissa suunnitellun toiminnan mukaan ja
mahdollistaa hyvin pienryhmätoiminnan. Oppimisympäristö kerhoissa on lasta kunnioittava, kannustava ja rohkaiseva.
Lapsi uskaltaa harjoitella erilaisia taitoja onnistumisen ja erehtymisen kautta turvallisesti

TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Tuemme lapsen luonto- ja ympäristösuhteen kehittymistä. Retkeilemme lähiluonnossa luontoa kunnioittaen ja vuoden
aikoja seuraten. Lasten arkiliikunnan tukeminen on tärkeää. Opettelemme pienimuotoisesti kierrätystä: pahvi ja
paperi sekä bio- ja muovijäte. Askarteluissa käytämme paljon kierrätysmateriaalia. Huomioimme vuodenaikoihin
liittyviä juhlia ja kansallisia juhlapäiviä. Käytössä on monikulttuurinen juhlakalenteri, jonka avulla voimme seurata eri
kulttuurien juhlia. Mediakasvatusta toteutamme esim. tutustumalla tabletin käyttöön turvallisesti aikuisen kanssa.

LASTEN OSALLISUUS

Aikuisten tehtävänä on luoda turvalliset puitteet kerhon toiminnalle, niin että kerholaiset kokevat itsensä tärkeiksi
ryhmän jäseniksi. Kerhossa tuetaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista: lapsia kuunnellaan ja rohkaistaan
ilmaisemaan ajatuksiaan, ideoitaan ja tunteitaan. Jokaisen kerho kerran päätteeksi keskustelemme lasten kanssa kerho
päivän kuulumiset. Yhdessä toteutamme toisiamme kunnioittaen huimia ja hurjia projekteja.

HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Kerhon alkaessa huoltajat ja lapsi ovat tervetulleita tutustumaan kerhoon yhdessä. Kerholaisen oma aikuinen voi olla
kerhossa mukana niin kauan kuin on tarpeen. Kerhon alettua pidetään vanhempainilta. Päivittäiset kohtaamiset ja
keskustelut huoltajan kanssa tukevat vanhempien osallisuutta. Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman mukainen
alkukeskustelu pidetään kaikille kerholaisille. Kun lapsi täyttää neljä vuotta, käydään lapsen varhaiskasvatuskeskustelu
Hyve -mallin mukaisesti vanhempien kanssa.
VIESTINTÄ

Kerho päivän kulusta tiedotamme tuonti- ja hakutilanteissa sekä puhelimitse. Kuukausiohjelma / tiedotteet lähetetään
perheille sähköisesti ja laitetaan kerhon ilmoitustaululla esille. Vanhempainiltoja pidetään kaksi kertaa toimintavuoden
aikana. Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirje lähetetään sähköisesti kerhoperheille kerran kuukaudessa. Vantaalaisille
lapsiperheille suunnattua tietoa löytyy myös Lasten Vantaa Facebook-sivulta. Selkeä ja toimiva viestintä, joka rakentuu
molemminpuoliselle arvostukselle, luottamukselle, avoimuudelle ja toisen osapuolen kuulemiselle on yhteistyön
perusta.

