Pikku Tutkijoiden
tiedepäiväkoti- aidosti
yksilöllistä
varhaiskasvatusta
Pikku Tutkijan Päiväkodit ovat Suomen ensimmäisiä
tiedepäiväkoteja. Annamme lapsille mahdollisuuden
tutkia, ihmetellä ja etsiä vastauksia yhdessä
ammattitaitoisen henkilökuntamme kanssa.
Tutkimaan kannustaminen näkyy jokaisessa päivässä
ja erityisesti tieteeseen keskitytään kerran viikossa
tiedepäivänä.

Pikku Tutkijan Päiväkoti Siivikkala on
Ylöjärven kaupungissa toimiva
palvelusetelipäiväkoti. Ryhmiä on kaksi,
Ametistit ja Turkoosit. Kasvatus- ja
opetushenkilöitä on neljä ja lisäksi oma
emäntä.
Hoitopaikkaa haetaan suoraan

Ota yhteyttä
Puhelin: 045 1510 835/varhaiskasvatusjohtaja
Beata Vaateri
beata.vaateri@pikkututkijan.fi
www.pikkututkijan.fi, facebook/pikku tutkijan
päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti

päiväkodista. Paikka pitää olla

PIKKU

varmistettuna ennen kuin palveluseteliä

TUTKIJAN

voi hakea. Hoitomaksu on sama kuin

PÄIVÄKOTI

kaupungin omissa päiväkodeissa. Emme
peri lisämaksuja.

SIIVIKKALA
Ilmarinjärventie 252
33450 Siivikkala
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Tiedepäiväkoti, jossa rohkaistaan lapsia
tutkimaan ja ihmettelemään ympäröivää
maailmaa ja sen ilmiöitä varhaiskasvatuksen
ammattilaisten ohjauksessa.

Jokainen lapsi on luonnostaan tutkija
Tuomme lapsen ulottuville tutkimiseen kannustavia ja
sen mahdollistavia välineitä ja materiaaleja. Mitä
tahansa voi tutkia; vettä, ilmaa, fysikaalisia ja
kemiallisia ilmiöitä, luontoa – tärkeintä on antaa sille
mahdollisuus ja tarttua lapsen aloitteeseen.

Taiteellista työskentelyä on viikoittain.

Luonnontiedeorientoitunutta henkilökuntaamme

”Teille on ihana jättää lapsi aamulla,

koulutetaan säännöllisesti ja päiväkodissamme on

kun otatte aina niin lämpimästi

ammattilaisia. Varhaiskasvattajat ehtivät huomioida

vastaan!” (asiakaspalaute 2017)

tavalla.

tavallista enemmän korkeakoulusta valmistuneita
ja syventyä jokaisen lapseen hänen tarvitsemallaan

Kiinnitämme huomiota lapsen laaja-alaiseen

Miten tiedepainotus
näkyy toiminnassa?
Koska olemme Suomen ensimmäinen
tiedepäiväkotiketju, olemme itse kehittäneet
ja testanneet opetusmetodejamme. Kaikki

osaamiseen, osa-alueina ajattelu ja oppiminen,

Päiväkotimme on pieni kahden ryhmän päiväkoti.
Ryhmässä on 8-16 lasta lasten iästä riippuen.
Heistä huolehtivat varhaiskasvatuksen opettajat ja
lastenhoitajat sekä päiväkodin oma emäntä/isäntä.
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajamme ovat lapsiin
erikoistuneita lähihoitajia, jotka huolehtivat

kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito
ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen,
osallistuminen ja vaikuttaminen.
Jokainen lapsi on luonnostaan tutkija – kukapa
vanhempi ei olisi kohdannut lapsen jäljiltä
tyhjennettyjä alalaatikoita tai purettuja leluja!

lapsestanne lämmöllä ja herkkyydellä.

Meillä lapset saavat tutkia mielin määrin ja otamme

Lastenhoitajamme huolehtivat myös mahdollisesta

huomioon lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet.

LUMA-keskukset sekä Helsingin yliopiston

lääkehoidosta.

Ilmiöpohjaisuus tarkoittaa sitä, että asioihin

luonnontieteellisen yksikön asiantuntijat.

Varhaiskasvatuksen opettajamme ovat luonnontieteestä ja

Pikku Tutkijan Päiväkodit ovat
tiedepäiväkoteja. Apunamme meillä ovat

tutkimisesta laaja-alaisesti kiinnostuneita, lasta innostavia
ja osallistavia ammattilaisia.

perehdytään rauhassa, monesta eri osaamisen
alueesta käsin.

