Laadukasta esiopetusta ja kielisuihkua!

Moi!
Kiva, että saan tutustua
sinuun!
Olen Bobby! Olen
ystäväsi ja opettelemme
englantia yhdessä. Meillä
on kiva ope, joka opettaa
meille englantia leikkien,
pelien, laulujen ja taiteilun
avulla. Tulethan kanssani
oppimaan!

Päiväkodissamme pätevänä eskariopena toimii iloinen,
jämäkkä ja lapsiläheinen luokanopettaja, joka tekee työnsä
suurella sydämellä. Kuvataiteen sivuaineopinnot käyneenä
opettaja käyttää kuvataidetta paljon opetusmenetelmänä

Esikoulussamme toteutetaan englannin kielisuihku koko
tulevan esiopetusvuoden ajan. Opettaja käyttää opetukseen
CLIL-menetelmää (Content and Language Integrated
Learning). Oppilaat tutustuvat eskarissa englannin kieleen
hauskojen ja toiminnallisten tuokioiden avulla, joissa
englannin opetus nivotaan yhteen eskarin arjen kanssa.
Materiaalina käytetään Learning English with Bobby materiaalia. Aina, kun Bobby-nalle ilmestyy, silloin englannin
kielen opetus otetaan osaksi opetustilannetta. Erilaiset oppijat
otetaan huomioon opetusta suunniteltaessa ja
toteutettaessa.

Ympäristökasvatus on osa eskarimme ja koko päiväkotimme
arkea. Toteutamme Metsämörri-toimintaa ja sen
oppimisnäkemystä yhdessä eskarien ja viskarien kanssa.
Metsämörri-toiminnan tavoitteena on opettaa lapsille
luonnonsuojelua, luonnon vuodenkiertoa ja luonnossa
liikkumisen iloa ympäri vuoden.

Tutkimuksissa on osoitettu, että varhennetun kielten
opetuksen ansiosta lapsille muodostuu vahva kieliminä ja
opetuksella on suotuisa vaikutus itsetuntoon ja kielten
oppimiseen alaluokilla ja jopa korkeakouluopinnoissa.

Eskarissa meillä on käytössämme suuri, 95 neliön oma tila, joka
oppimisympäristönä mahdollistaa hyvin monipuolisen ja
motivoivan toiminnan.

Petäisenniskassa meillä on monenlaisia oppimisympäristöjä
lähellä, jotka ovat eskariopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa
aktiivisessa käytössä: metsä, rannat, puistot ja leikkipuistot.
Meillä on bussiyhteys keskustaan päiväkodin vierestä.

Varhaiskasvatusta 30 vuoden kokemuksella
Päiväkotimme on kodinomainen hellää hoivaa, huolenpitoa
ja varhaiskasvatusta tarjoava yksityinen päiväkoti. Päiväkoti
Maitohampaalla on pitkä historia, sillä se on toiminut jo
vuodesta 1989. Vietimme viime vuonna päiväkodin 30-vuotissyntymäpäiviä.

Päiväkotimme iso piha sekä runsaat sisätilat takaavat kaikille
lapsille riittävän tilan toimia ja leikkiä. Päiväkodissamme
puuhastelee päivittäin 20-25 lasta. Lapset ovat iältään noin 27 -vuotiaita. Esikoulu päiväkodissamme on toiminut vuodesta
2002 lähtien.

Päiväkoti Maitohampaassa työskentelee moniammatillinen ja
työlleen omistautunut tiimi varhaiskasvatuksen ammattilaisia.
Meillä panostetaan lapsen fyysisen ympäristön
turvallisuuteen, terveellisyyteen ja kodinomaisuuteen.
Toimimme päivittäin pienryhmissä, jotka muodostetaan lasten
iän mukaan. Harjoittelemme päivittäin omatoimisuutta,
sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja. Päiväohjelmaamme kuuluu
erilaisten teemojen mukaan vaihtuvia aktiviteetteja,
ruokailua, ulkoilua, lepoa ja leikkiä.
VARHAISKASVATUKSEN PÄIVÄOHJELMA:
6.30 päiväkoti aukeaa
7.00 aamupala alkaa
8.00 vapaa leikki
8.30 työskentelyä
9.45 ulkoilu
11.00 lounas
12.00 päivälepo
13.40 välipala
14.00 vapaa leikki
15.00 ulkoilu
16.30 päiväkoti sulkeutuu

Päiväkodissamme painotetaan leikkiperinnettä. Leikin ja
leikkimisen tukeminen tulee esiin päiväkodin jokapäiväisessä
toiminnassa. Sekä fyysinen, että psyykkinen ympäristö
pyritään tekemään leikkimistä kannustavaksi. Erilaisia leikkejä
harjoitellaan yhdessä ja lapsia kannustetaan mielikuvituksen
käyttöön. Erilaisia leikki-ideoita kunnioitetaan ja lapsille
mahdollistetaan leikkirauha.

Päiväkotiimme on helppo tulla autolla Viitostieltä mistä
suunnasta kaupunkia tahansa. Olemme useiden
työpaikkojen äärellä.
PÄIVÄKOTIMME EI PERI ERILLISTÄ LISÄMAKSUA.
Tiedustelut päiväkotimme numerosta:
Osoite: Nuaskatu 7 87400 Kajaani

044 292 1132

