Päiväkoti Särki
Päiväkoti Särki aukeaa kello 7.00.
Mutta voimme tarvittaessa avata 6.15 – 7.00
välillä.
7.00 – 8.00 kaikki lapset saapuvat Majavien
ovesta ja kengät riisutaan majavien eteisessä.
Lapset vievät tavaransa oman ryhmän
lokeroihin vanhemman kanssa ja kädet
pestään.
Vilkutusten jälkeen jäädään leikkimään
Majaviin.

Aamupalaa tarjoillaan
kello 8.00 – 8.30

Aamiaisen jälkeen lapset
ehtivät leikkiä ja hassutella
kavereiden kanssa

Aamun toiminta
Osalla ryhmistä alkaa noin kello 9 aamupiiri.
Aamupiirissä voidaan harjoitella esimerkiksi:
•

vuodenaikoja, viikonpäiviä ja
päivämääriä

•

Tarkkailla säätä

•

Leikkiä yhdessä erilaisia leikkejä

•

Laulaa

•

Jumpata

•

Lukea, loruilla, pohtia käsitteitä

•

keskustella eri aiheista

•

Aamupiiri toimii ns. aamun yhteisenä
toiminnan aloitushetkenä joka toimii
ponnahduslautana seuraavaan
toimintaan joka voi olla ulkoleikkejä,
retkelle lähtöä, askartelua tai mitä vain.

Pihalla yhdessä
•

Päiväkoti Särjessä ulkoillaan sekä
aamupäivisin että iltapäivisin,
melkeinpä säällä kuin säällä.

•

3 eri pihallamme löytyy
monenlaista tekemistä kaiken
ikäisille lapsille vuoden ympäri

•

Erilaiset pelit, hyppynarulla
hyppiminen, hiekkaleikit,
kiipeilytelineet, majat ja keinut
ovat suosittuja pihaleikkejä

•

Talvella lasketaan mäkeä ja
tehdään lumitöitä ja rakennetaan
linnoja

•

Lämpimillä keleillä sekä
sadesäällä läträtään vedellä

Seikkaillaan!
•

Ryhmät seikkailevat päiväkodin
lähiympäristössä ja ympäri Helsinkiä

•

Lahnalahden leikkipuisto, Nuorisopuisto,
Kasinonranta, Lauttasaaren metsät ja
ranta-alueet, kirkon puisto sekä
päiväkodin oma takametsikkö Pöplä ovat
suosittuja kohteita.

•

Isompien lasten kanssa retkiä voidaan
tehdä myös kauemmas esimerkiksi
Espooseen, Korkeasaareen tai
Annantalolle.

•

Suuntaavatko retket kauas vai lähelle
määrittää ryhmän henkilökunta joilla on
myös tieto ja ymmärrys ryhmän taidoista
toimia liikenteessä ryhmänä. Esimerkiksi
elokuussa harjoitellaan yhdessä
liikkumista enemmän lähialueilla. Lasten
turvallisuus on aina tärkein asia.

•

Retkille pukeudutaan päiväkodin
huomioliiveihin.

Ruokailu
•

Lounasta tarjoillaan 11.00 -12.00 välisenä
aikana.

•

Päiväkodissamme on oma keittiö, missä
ruoka valmistetaan

•

Päiväkodissa lapsia kehotetaan
maistamaan, mutta ruokaa ei ole pakko
syödä.

•

Lapsien kanssa opetellaan kauniita
ruokailutapoja, kattamaan aterimet ja
isompien kanssa itse ruuan ottamista.

•

Vuoden aikana päiväkodissa leivotaan esim.
pipareita, pullia ja sämpylöitä ja nautitaan
erilaisista teemaviikoista sekä perinteisistä
ruuista kuten laskiaispullista.

•

Välipalaa syödään kello 14.00 alkaen

Lepohetki
• Päiväkodissa levätään kello 12 -14
välisenä aikana. Keskimäärin
lepohetki on noin 45 minuuttia
maksimissaan
• Nukkuminen ei ole pakollista, mutta
kaikki lapset lepäävät esim. patjoilla.
• Lepohetkellä luetaan satua
kuunnellaan musiikkia, silitellään ja
rauhoitutaan.
• Lepohetken jälkeen lapsilla voi olla
ohjattua toimintaa tai peli- ja
leikkiaikaa.

Iltapäivä ja
”iltapäivystys”
•

Iltapäivällä siirrytään ulkoilemaan yleensä
omalle pihalle.

•

Viimeistään kello 16.30 kaikki ryhmät
siirtyvät Simpukkapihalle.

•

Lasta haettaessa tulee aina tulla
sanomaan hyvästit ryhmän omalle
aikuiselle kasvokkain. Mikäli ryhmän oma
aikuinen on jo lähtenyt, hyvästit sanotaan
toiselle työntekijälle.

•

Kun haet lapsesi, vastuu siirtyy sinulle, eli
ethän jätä lastasi pihalle yksin kun haet
lapsesi tavaroita yms. sisältä.

•

Mikäli lastasi tulee hakemaan muu kuin
oma vanhempi, ilmoitathan siitä ryhmälle
samana päivänä.

Muuta

Syntymäpäivät

Tapahtumat

• Syntymäpäiväkutsuja ei jaeta
lokeroihin. Ryhmät keräävät
syksyllä vanhempien
sähköpostiosoitteet, mikäli
vanhemmat antavat luvan ja ne
jaetaan vanhemmille. Eli kutsut
sähköisenä.

• Päiväkodin yhteinen lauluhetki
pidetään noin kerran
kuukaudessa
• Vuodenaikana juhlitaan
Isänpäivää, Äitienpäivää sekä
monena vuonna myös Tärkeän
ihmisen päivää on vietetty
alkukeväästä.

• Syntymäpäivä tarjoiluiksi sopii
esimerkiksi keksit. Kylmätuotteitta
• Muita tapahtumia joita
kuten jäätelöä ei saa tuoda,
juhlimme ovat esimerkiksi
samoin itse leivottuja tuotteita
joulujuhlat, kevätjuhlat, Vappu
emme voi tarjota, sillä kaikissa
sekä Halloween.
tarjoiluissa pitää olla tuoteseloste
mukana.

Lämpimästi tervetuloa
Päiväkoti Särkeen!

