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Huvikumpu kerhon varhaiskasvatus perustuu soveltuvin osin Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan jonka
pohjalta laadimme vuosittain kerhon toimintasuunnitelman. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua
toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
Huvikumpu kerhossa on kaksi ryhmää, 3-4 -vuotiaiden ryhmä Kissanmintut sekä 4-5 -vuotiaiden ryhmä Tossavaiset.
Kissanminttujen kerhopäivät ovat ma-ti 9-12 ja Tossavaisten ke-pe 9-12. Molemmat kerhot toimivat Ilolan
päiväkodin tiloissa.
Keskitymme tänä vuonna kerhotoiminnassa sensitiiviseen kasvattajuuteen, painotamme toiminnassa erityisesti
positiivista pedagogiikkaa ja tunnetaitoja, käyttäen esimerkiksi mindfulness harjoitteita.

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Syyskaudella käytämme aikaa ryhmäytymiseen ja turvallisen psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön luomiseen.
Kevätkaudella osallistamme lapsia oppimisympäristöjen muokkaamiseen kyselemällä lapsilta toiveita mm. hankintoihin.
Hyödynnämme myös mm. tabletteja oppimisvälineenä.
Käytämme päiväkodin liikuntasalia erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi perinteisiin jumppatuokioihin, eri välineisiin
tutustumiseen, satujoogaan sekä rentoumishetkiin.
Isompien kanssa retkeily on osa viikoittaista toimintaa ja näin tulee hyödynnettyä eritavoin lähialueiden erilaisia
oppimisympäristöjä, kuten metsiä, puistoja, kirjastoa ja kulttuuritarjontaa.
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Syyskaudella teemana on näkynyt Suomen 100-vuotis juhlavuosi mm. lauluissa, leikeissä, askarteluissa, retkikohteissa
jne. Kevätkaudella on taas tarkoitus keskittyä kulttuurien monimuotoisuuteen, kukin ryhmä omalla tavallaan ja kytkien
teemaa lapsilta nouseviin kiinnostuksen kohteisiin. Keväällä järjestämme myös yhteisen tapahtuman teemaan liittyen.
Syksyllä alkanut Liikkuva päiväkoti -hanke kulkee teemana läpi toimintavuoden.
Tämän lisäksi teemoja ja oppimiskokonaisuuksia napataan pitkin vuotta lapsilta nousseista mielenkiinnon kohteista.

LASTEN OSALLISUUS

Lapset saavat valita itse leikkejä sekä esittää toiveleikkejä jumppatuokioille. Lasten kanssa harjoitellaan myös lasten
kokouksia, joissa lapset pääsevät vaikuttamaan asioihin. Tämän lisäksi lasten osallisuus ja vaikuttaminen pohjautuvat
myös kasvattajien tekemään havainnointiin lasten mielenkiinnonkohteista. Sensitiivinen kasvattaja ymmärtää lasten
sanattomiakin aloitteita ja tunnistaa lasten mielenkiinnon kohteita ja tarttuu niihin. Lasten aloitteisiin tarttuminen
arjen hetkissä, on tärkeä osallistamisen tapa.
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Vanhempainillassa kysytty perheiden toiveita toiminnalle ja kehotettu esittämään toiveita ja antamaan palautetta
toimintaan liittyen pitkin vuotta. Haku ja tuonti tilanteissa käydyistä keskusteluista napataan huoltajien toiveita ja
pyritään toteuttamaan niitä.
Alkuvuodesta toteutetaan perheille kysely toiveista päiväkodin ja kodin väliselle viestinnälle sekä yhteistyölle ja niitä
kehitetään toiveiden pohjalta.
VIESTINTÄ

Perheitä tiedotetaan sähköpostilla, mm. viikko-ohjelmat ja muut tiedotteet. Viikko-ohjelma sekä muut tärkeät
ajankohtaiset tiedotteet ovat nähtävillä myös eteisen ilmoitustaululla.
Päivittäiset kuulumiset vaihdetaan tuodessa tai hakiessa.

