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Tiedote asiakkaille avoimen varhaiskasvatuksen kohtaamispaikoista
Pikku-Veturi ja Päiväpirtti
Pikku-Veturi
Pikku-Veturissa on avointa päiväkotia, vauvatreffejä (alle 10 kk vauvojen perheille, voi käydä kerran viikossa) ja moniku-parkkia (lastenhoito järjestetty äitien suomen kielen opetuksen ajaksi). Pikku-Veturissa
on mahdollisuus tavata varhaiskasvatuksen erityistyöntekijöitä kuten puheterapeuttia (PUTE-kioski) ja
konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (KOT-kammari), terveydenhoitajaa, perheohjaajaa ja
muita lapsiperheiden kanssa toimijoita (Keusote, ev.lut. Srk, kolmas sektori) kuukausiohjelman mukaan.
Pikku-Veturissa jatkuu avoimen päiväkodin vauvatreffit maanantaina, tiistaina ja torstaina iltapäivällä
klo 13-16. Uudistuksen myötä alle 10 kuukautiset vauvat vanhempineen ovat tervetulleita vauvatreffeille.
Vauvatreffeille voit osallistua kerran viikossa, päivän voit valita itse ja sitä voit viikoittain vaihdella. Vauvatreffeillä jatkamme hyväksi todettuja ja tärkeitä kuulumiskierroksia, joissa pääsette keskustelemaan
vauva-arjesta ja jakamaan arjen kokemuksia toistenne kanssa. Vauvatreffeillä käy edelleen Keusoten perheohjaaja kerran kuukaudessa. Perheohjaajan kanssa voitte keskustella muun muassa vauvan uniasioista ja rytmistä. Myös terveydenhoitajat käyvät kerran kuukaudessa. Terveydenhoitajien aiheet näette
Pikku-Veturin kuukausiohjelmasta.
Pikku-Veturissa teidän kanssanne on varhaiskasvatuksen opettaja Nina Siivonen. Toiminnassa painottuu
vanhemman oma aktiivinen rooli lapsensa ja yhdessä muiden perheiden kanssa. Oppimisympäristöä
muokataan suunnitellusti lasten mielenkiintoa herättämään, varhaiskasvatussuunnitelmaa myötäillen.
Korona-tilanne edellyttää varotoimia turvallisen toiminnan järjestämiseksi. Yhdessäolon ohjeistusten lisäksi tulemme rajaamaan samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrää, josta ilmoitamme ulkoovella ja mahdollisesti myös Facebookin ja kaupungin verkkosivuilla. Tarkistamme käytännettä syksyllä.
Päiväpirtti
Päiväpirtissä toiminta painottuu pihaulkoiluun ja siellä yhdessä leikkimiseen ja liikkumiseen. Päiväpirtissä
on avointa päiväkotia, taaperotreffit (yli 10 kk taaperoiden perheille) ja kerhotoimintaa 1–4-vuotiaille lapsille. Maksuttomassa kerhotoiminnassa on varhaiskasvatuksen opettajan suunnittelemaa ja ohjaamaa
toimintaa.
Päiväpirtissä alkaa uusi avoimen päiväkodin taaperotreffit, joka on jatkoa Pikku-Veturin vauvatreffeille.
Taaperotreffit käynnistyvät syyskuun alusta tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13-16. Vauva-arjen muuttuminen pienen lapsen tutkivaksi ja liikkuvaksi taaperoksi on taaperotreffien keskeinen aihealue. Taaperotreffeillä jatketaan vauvatreffien kuulumisten vaihtoa sisätiloissa, lisäksi treffeillä leikitään ja tutkitaan
ympäristöä myös ulkona. Taaperotreffien ulkoilu painottuu tapaamiskertojen loppupuolelle. Päiväpirtin
kuukausiohjelmasta näette tarkemmin taaperotreffien teemaa ja toimintaa.
Päiväpirtissä teidän kanssanne ovat varhaiskasvatuksen opettajat Katri Koponen ja syyskuusta alkaen
Anne Viinikka. Myös Päiväpirtin avoimessa toiminnassa painottuu vanhemman oma aktiivinen rooli lapsensa ja yhdessä muiden perheiden kanssa. Pääsääntöisesti oppimisympäristönä on piha-alue ja luonto
monine mahdollisuuksineen.
Toiminta käynnistyy keskiviikkona 12.8.2020 (koronatilanne huomioiden). Lisätietoa kaupungin verkkosivuilta www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus.
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