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Keihäspuiston 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.
Keihäspuiston päiväkoti kuuluu Keihäspuiston toimintayksikköön. Päiväkoti on tarkoitettu 1-6-vuotiaille,
pääsääntöisesti kokopäiväistä varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille. Päiväkotimme sisätilat ja piha- alue on
remontoitu. Päiväkodissamme on kolme lapsiryhmää ja 54 paikkaa. Henkilökuntaan kuuluu 4
lastentarhanopettajaa, 5 lastenhoitajaa ja avustajia. Lapsiryhmät on muodostettu huomioiden pedagogisuus,
jatkuvuus, ikä, vanhempien toiveet, sisarussuhteet ja tuen tarve.
OPPIMISYMPÄRISTÖ

XX varhaiskasvatus perustuu Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetus Vantaan esiopetuksen

Kiinnitämme huomiota sosiaalisten taitojen oppimiseen, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallista olla ja leikkiä. Jokainen lapsi
opetussuunnitelmaan, joiden pohjalta laadimme vuosittain toimintasuunnitelmat koko toimintayksikölle ja
on tärkeä osa ryhmäämme. Jokaisella on omat vahvuutensa ja jokainen kehittyy omassa tahdissaan. Opettelemme ystävällisiä
lapsiryhmille. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
käytöstapoja, lelujen jakamista, toisten huomioimista ja vuorovaikutustaitoja. Yhdessä löydämme ratkaisuja, kannustamme ja
autamme toisiamme, iloitsemme osaamisesta ja uusista taidoista, leikimme ja toimimme yhdessä. Ketään ei jätetä yksin.
(Tähän päiväkodin
oma kuvaus/esittely)
Kiusaamista
ja toisten satuttamista
emme hyväksy. Lapsen tulee voida kokea jokainen ryhmän kasvattaja turvallisena henkilönä,
johon voi tarpeen tullen luottaa ja turvautua.
Fyysisenä oppimisympäristönä käytämme kaikkia päiväkodin tiloja joustavasti ja monipuolisesti ja vuorottelemme ulkoiluja.
Päiväkodin pikkuhuoneissa on vaihtuvia leikkejä ja lapset saavat osallistua leikkiteemojen valintaan ja niiden järjestelyyn. Otamme
lasten turvallisuuden leikeissä huomioon. Piha on maastoltaan vaihteleva ja tukee lasten liikkumista. Piha- alueella on monipuoliset
toimintavälineet ja mahdollisuus pallopeleihin ja juoksuleikkeihin. Ryhmät toteuttavat ohjattua toimintaa pihalla viikoittain .
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT
Kaikki ryhmät ottavat huomioon toiminnassaan Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen suunnitelman, laaja- alaisen
osaamisen alueet, tuloskortin tavoitteet, eri- ikäisten lasten toiveet, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Laaja- alaisen osaamisen
alueet näkyvät ryhmissä kuvina ja teksteinä, kaikkia osaamisen alueita täydennetään vähitellen. Liikumme, retkeilemme ja
urheilemme päiväkodin lähiympäristössä. Laajenevat oppimisympäristöt metsä, kirjasto, tieto- ja viestintätekniikka ja leikkien
liikkumaan- hanke näkyvät kaikkien ryhmien toiminnassa. Jokaisella lapsiryhmällä on myös omia ryhmäkohtaisia painotuksiaan ja
tavoitteitaan.

LASTEN OSALLISUUS
Otamme huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa lasten havainnoinnin ja keskustelujen perusteella esiin nousevat
tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Myös huoltajat ovat kertoneet kyselylomakkeella kirjallisesti tai vasukeskusteluissa lastaan
kiinnostavista asioista ja leikeistä. Kasvattajan tehtävänä on kuunnella lasta herkällä korvalla, keskustella lasta kiinnostavista
asioista ja viedä keskustelua eteenpäin. Lapset saavat näyttää leikkitaulusta tai valita, mitä he haluavat tehdä. Olemme lisänneet
lasten toiminnallisia osallistumis- ja valitsemismahdollisuuksia. Rohkaisemme kaikkia lapsia ilmaisemaan itseään, mielipiteitään ja
toiveitaan. Esiin tulleita toiveita huomioimme kokoamalla laajan toimintakokonaisuuden teemaksi, lauluiksi, leikeiksi, saduiksi,
askarteluiksi ja muiksi toiminnoiksi
HUOLTAJIEN OSALLISUUS
Tavoitteenamme on muodostaa luottamuksellinen ja toimiva yhteistyö huoltajien kanssa. Päivittäisissä keskusteluissa sekä VASU, LEOPS ja HYVE- keskusteluissa tulee esille kysymyksiä, toiveita ja palautteita, joihin vastaamme mahdollisuuksien mukaan. Tärkeää
on, että huoltajat tulevat kuulluiksi ja heidän asioihinsa keskitytään.
Ryhmät järjestävät vanhempien tapaamisia pari kertaa toimintakaudessa. Lisäksi on perheiden kanssa yhteisiä juhlia ja tapaamisia.
Vanhemmat ovat aina tervetulleita seuraamaan lastensa päivää.
VIESTINTÄ
Kasvattajat keskustelevat huoltajien kanssa tuonti- ja hakutilanteissa. He kertovat suullisesti ja kirjaavat viestivihkoon tärkeät asiat
koko tiimille tiedoksi. Huoltajat ilmoittavat lasten poissaolot joko puhelimitse tai tekstiviestillä. Kasvattajat tiedottavat
vanhemmille lapsiryhmän toimintasuunnitelmista ja varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista säännöllisesti sähköpostitse sekä
eteisen ilmoitustaululla ja ulko-ovessa. Kiireelliset asiat tiedotamme suullisesti ja tekstiviestein. Vanhemmat ovat täyttäneet
kuvaus- ja julkaisuluvat. Tiedottamisessa huomioimme Vantaan kaupungin ohjeet.

