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Kiirunatien 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. Meille
tärkeää on turvallinen ja kannustava ilmapiiri, joka perustuu hyvään vuorovaikutukseen, lapsilähtöiseen kohtaamiseen ja yhteistyöhön perheiden kanssa. Lähimetsät sekä oma pikku puutarhamme ovat meille tärkeitä oppimisympäristöjä. Lapset oppivat näin kunnioittamaan luontoa ja ympäristöä sekä kestävän kehityksen arvoja ja periaatteita. Olemme Vihreän lipun päiväkoti. Toimimme yhteisöllisesti lapset ja aikuiset yhdessä ihmetellen ja oppien
uutta leikkien, liikkuen ja tutkien. Päiväkodissa annetaan kielirikasteista englanninkielen esiopetusta.
Yhdessä opimme, erehdymme ja onnistumme!

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Kiirunatiellä on paljon tilaa leikkiä ja touhuta. Tilat ovat viihtyisät ja kannustavat lasta ilmaisemaan itseään monin eri
tavoin. Ryhmätilojen lisäksi päiväkodissamme on iso valoisa sali, ateljee, kaksi pientä uima-allasta, musiikkihuone ja paljon pienryhmätiloja. Tilat muokkaantuvat toimintavuoden aikana teemojen ja lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan.
Pitkät käytävät hyödynnetään päivittäiseen liikkumiseen. Hyödynnämme lähiympäristön luontoa ja alueen palveluita,
kuten kirjastoa ja leikkipuistoja. Panostamme turvalliseen ympäristöön, jossa jokainen lapsi saa olla oma itsensä. Meille
on tärkeää, että jokainen päivä on lapselle hyvä päivä ja hän voi lähteä hymy huulilla kotiin.

TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Vihreä Lippu -toiminta on osa jokapäiväistä arkeamme. Kiinnitämme huomiota vedenkulutukseen, säästämme sähköä
ja vähennämme jätteenmäärää sekä kierrätämme jätteet. Tänä vuonna kehitämme puutarhatoimintaamme entisestään. Olemme saavuttaneet kestävän tason Vihreän lipun ohjelmassa. Liikuntaprojekti Ilo kasvaa liikkuen ja MiniWau
toimintamalli näkyy meillä kasvaneena arjen liikunnan lisääntymisenä ja liikuntavälineistön päivittämisenä, jota käytetään aktiivisesti. Olemme hankkineet BeeBot-robotteja ja koodaus-kortteja opetuskäyttöön
LASTEN OSALLISUUS

Päivittäinen lasten osallisuus toteutuu kuuntelemalla, havainnoimalla ja huomioimalla lasten mielenkiinnon kohteita.
Tätä tietoa kasvattajat hyödyntävät suunnitellessaan ryhmän toimintaa ja oppimisympäristöä. Lasten osallisuutta tuetaan myös kerran kuussa pidettävinä lasten kokouksina. Kokouksissa lapset kertovat toiveistaan toiminnan toteutuksen
suhteen. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa leikki- ja toimintaympäristöön; esimerkiksi lapset voivat muokata ryhmän
tiloja leikkiinsä sopivammiksi.
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Huoltajat tuntevat lapsensa parhaiten. Heidän havaintonsa ja tietonsa oman lapsensa kehityksestä ja tarpeista ovat
meille tärkeitä. Vuoropuhelu päivittäisessä arjessa luo pohjan huoltajien kanssa tehtävälle yhteistyölle. Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää.
Vanhempainilloissa sekä varhaiskasvatuskeskusteluissa huoltajat ovat saaneet tuoda esille ideoitaan, joita toiminnassamme on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Perheitä osallistetaan toimintaan eri tavoin. Esimerkiksi eri kieli- ja
kulttuuritaustat ovat tulleet näkyviksi vanhempien kirjoittamien eri kielisten tervehdysten muodossa. Vanhempaintoimikunnan toiminnan kautta vanhemmilla on mahdollisuus verkostoitua ja osallistua päiväkodin tapahtumiin.
VIESTINTÄ

Tärkein viestintä lapsen asioissa perheiden ja päiväkodin välillä tapahtuu jokapäiväisissä kohtaamisissa. Ryhmät viestivät
perheille; WhatsAppilla, sähköpostilla ja blogilla. Jokaisen perheen kanssa järjestetään yhdestä kahteen tapaamista vuodessa liittyen lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tarpeen mukaan keskusteluaikoja voi olla enemmänkin. Eri kieli-ja kulttuuritaustaisilla perheillä on oikeus tulkkipalveluihin. Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirje välitetään huoltajille sähköisesti.

