Leikkiin kannustava
toimintakulttuuri
Meritähdessä annamme aikaa leikille
Kasvattaja on läsnä leikissä tarpeen mukaan.
Aikuinen tarkkailee aktiivisesti lasten tarpeita,
ja pohtii milloin on tarpeen olla tukena leikissä.
Tavoitteet ja menetelmät kirjataan jokaisen
ryhmän pedagogisiin suunnitelmiin, joita
tarkastellaan yhdessä pedagogissa
kokouksissa.
Lasta kehutaan päivittäin. Huomioimme lapsen
vahvuudet ryhmässä ja tuomme ne esille
ryhmän muille jäsenille.
Opetamme lasta ilmaisemaan omia
tuntemuksiaan sekä arvostamaan oman kehon
koskemattomuutta.
Tiimeissä arvioidaan aikuisen sensitiivistä
työotetta. Tavoitteet ja menetelmät kirjataan
jokaisen ryhmän pedagogisiin suunnitelmiin.

Kirjallisuuden teemavuosi
Toteutamme Meritähdessä pitkäkestoisen
projektityöskentelyn, jossa pohjalla on
ilmiölähtöinen lapsia osallistava
työskentelytapa.
 Aikuiset sitoutuvat lukemaan
laadukkaita lastenkirjoja
päivittäin(esim. aamupiireissä ja
unisatukirjoina, pienryhmissä,
sylikirjoina).
 Lapsille asetetaan kirjoja saataville
helposti.
 Tammikuussa vietämme
lukukuukautta, johon sisältyy
erilaisia tapahtumia; oman kirjan
päivä, kirjojen vaihtomahdollisuus,
lapsen oman kielisten kirjojen
esiintuomista yms.
 Isovanhempien / läheistenpäivä,
jolloin vieraat voivat tulla lukemaan
lapsille omia lempikirjojaan.
 Lukiloki koulutuksen avaaminen
työyhteisölle ja sieltä saatujen
kirjavinkkien jakaminen.
 Yhteistyö Vuosaaren kirjaston
kanssa; ryhmille satutunteja
ikätasoisesti, eri teemoihin ja
ilmiöihin sopien, kirjastoauton
aktiivinen käyttö myös
pedagogisesti ja pienryhmissä.
 Käytetään draamakasvatusta
tuokiona ja juhlissa esim. Aleksis
Kiven päivä, joulu, Kalevalanpäivä,
pääsiäinen.
 Ryhmän oman lehden
valmistaminen.

Toimintakalenteri
2019–2020
Esiopetuksen toiminta-aika on:
5.8.2019–29.5.2020
syysloma 14.10.19–18.10.19
joululoma 21.12.19–6.1.20
talviloma 17.2.20–21.2.20













Yhteinen lauluhetki
Meritähden syntymäpäivät
Aleksiskiven päivä 10.10
syysliikuntarata lokakuussa,
joka ryhmä pitää omansa,
aamupäivä ulkoilun aikaan
7.11 isäinpäivä. Aamukahvit
8-9
29.11. pienten 1-4v.
pikkujoulut 10.15 ja
joulupuuro
tonttuilua 2.12 klo 8.00-8.30
Isoilla itsenäisyyspäivän 5.12
klo10.30 vastaanotto 5-6v.
Lucia-kulkue 13.12 klo 8.00
Joulupolku 17.12. kello 18-19
(Meritähden joulujuhla)

Meritähti

Varhaiskasvatuksessa
luodaan pohjaa lasten laajaalaiselle osaamiselle.
Ajattelun ja oppimisen lähtökohtana on
turvallinen ja luottamukisellinen ilmapiiri.
Itsestä huolehtiminen ja arjentaidot
painottuvat toiminnassamme
Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen:
Varhaiskasvatuksessa lapsen
perustarpeista huolehtiminen on kaiken
perusta.
Lapsi tarvitsee riittävästi ravintoa, lepoa,
ulkoilua, jotta hän jaksaa toimia
ryhmässä.
Ruokailutilanteissa maistellaan uusia
makuja, opetellaan käyttämään
ruokailuvälineitä, kaatamaan maitoa,
voitelemaan leipää sekä tunnistamaan
nälkä ja kylläisyys.
Lepo on tärkeä osa lapsen hyvinvointia.
Turvaamme lapsille rauhallisen ja
miellyttävän lepohetken.

Kivisaarentie 1, 00960
Sähköposti pk.meritahti@hel.fi
Johtaja Tarmo Niemi,
puh. 09 310 62749
tarmo.niemi@hel.fi

Nykyaikaista
varhaiskasvatusta
perinteitä kunnioittaen
Varhaiskasvatusyksikkö Meritähti

2019-2020

Varajohtaja Sirpa Soisalo,
puh. 09 310 69710
sirpa.soisalo@hel.fi
Puhelinnumerot:
JÄRVI: Kotilot 09 310 73071 ja
Vesikirput 09 310 21756
MERI: Ravut 09 310 32794 ja
Merisiilit 09 310 21753 viestit 0408292607
LAMPI: , Lumpeet 09 310 21751
Ulpukat 09 310 73543
Merihevoset 09 310 29367
Meriheinä(Metsäosapäiväryhmä)
09 310 33938 ja 09 310 21905
MAJAKKA(Yläkerta): Merilokit 09 310 29368 ja
Kaislat 09 310 33938
Huom! Myös tekstiviestit näihin numeroihin.

Päiväkoti Meritähti on Vuosaaren alueen
vanhin päiväkoti, perustettu vuonna 1971.
Uusi Meritähden rakennus valmistui
lokakuussa 2014.
Pidämme tärkeänä lapsuuden arvostamista
ja leikin merkitystä. Aikuiset muistavat
toimintaa ohjatessaan lasten osallisuuden
eli kysyvät lasten mielipiteitä ja
mielenkiinnon kohteita ja huomioivat lasten
tarpeet.
Suvaitsevaisuus, luonnon kunnioittaminen
ja hyvät tavat ovat luonnollinen osa
arkeamme.

