TAIDEPÄIVÄKOTI SININEN KUU
Taidepäiväkoti Sininen Kuu on pieni, yksityinen, 20-hoitopaikkainen päiväkoti Martinlaaksossa
(Kivivuorenkuja 4 H), ostoskeskuksen ja juna-aseman läheisyydessä (n. 100 m). Toimintamme
tarjoaa kokoaikaista hoitoa (20-35h/vko tai yli 35h/vko) 3-6-vuotiaille lapsille asuinkunnasta
riippumatta.
Tarjoamme taidekasvatusta musiikin, musiikkiliikunnan, kuvallisen ilmaisun ja draamakasvatuksen parissa, mutta koska lapsi on kokonaisvaltaisesti kokeva ja oppiva, niin on luonnollisesti tärkeää tarjota
monipuolisesti aineksia mm. matematiikan, kielellisen ilmaisun, teknologia- ja tiedekasvatuksen ja
luontokasvatuksen parissa. Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen näkyy aina
projektityöskentelyssämme. Siten hoitolapsemme kehittyvät taitavaksi kielenkäyttäjiksi ja osaavat toimia
haastavissakin vuorovaikutustilanteissa.

Teemme lasten kanssa paljon kulttuuriretkiä näyttelyihin, teatteriin ja konsertteihin. Lisäksi
tarjoamme esiopetusta (maksutonta) tai esiopetuksen tavoitteet täyttävää toimintaa (maksullista)
kouluun meneville riippuen lukuvuodesta. Toimintaamme voi tutustua lisää osoitteessa:
www.sininenkuu.fi.
Taidepäiväkoti Sininen Kuu on perustettu v. 1997 eli meillä on vankka pohja, mutta myös
tulevaisuus vuosien aikana kertyneen kokemuksen myötä.
•

•

•

Pysyvä henkilökunta on taidekasvatuksen ja kasvatuksen huippuammattilaisia, jotka tekevät
työtä sydämellä. Lapset saavat kehittää luovuuttaan käyttämällä laadukkaita materiaaleja ja
välineitä. Ajatuksenamme on, että lapsi voi harrastaa päivän aikana, jotta illalla perhe voi
rauhoittua yhdessä ololle.
Pienessä ryhmässä saa yksilöllistä huomiota. Päiväkotiryhmämme on pieni, vain 20 lasta,
jotka jaetaan toimintatuokioiden ajaksi ikäryhmiin: Tähtiin (5-6-vuotiaat), Säteisiin (3-4vuotiaat) ja Tuikkeisiin (2-3-vuotiaat). Toimintamme voi kiteyttää lauseen: ”Meillä lapsi voi
olla onnellinen”, niin kuin eräs asiakkaamme totesi heidän lapsensa siirryttyä isosta
päiväkodista päiväkotiimme.
Meillä on oma keittiö, jossa valmistuu monipuolisesti ruokia kasvisruoista liharuokiin,
vuokaruoista keittoihin. Lapset saavat kolme kertaa päivässä (aamiaisella, lounaalla ja
välipalalla) ravitsevan aterian ravitsemussuositusten mukaisesti.

Mitä maksamme?
Toimimme palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella. Vantaalaisille perheille palveluseteli on
joustavampi tukimuoto. Hoitomaksun omavastuuosuus määräytyy hoitoajan pituuden mukaan:
•
•
•

21-24 h/ vko (alle ja yli 3-vuotias): 30-203 €/ kk.
25-34 h/ vko (alle ja yli 3-vuotias): 30-260 €/ kk.
yli 35 h/ vko (alle ja yli 3-vuotias): 30-318 €/ kk.

Lisämaksua vastaan: Kaikki kulttuuriretket, kuten teatteriretket, konsertti- ja taidenäyttelyvierailut.
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