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Tervetuloa monikieliseen päiväkotiin
BSS Daghemmet

skib.fi

BSS Daghemmet on osa Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB) -yhteisöä.
SKiB on vuonna 1919 perustettu sitoutumaton ja yksityinen säätiö,
joka edistää monikielisyyttä, elinikäistä oppimista ja suvaitsevaa,
tasa-arvoista kehitystä Porissa ja Satakunnassa.

Utbildning. Kultur. Gott åldrande.

Elämän mittaisia
ystävyyssuhteita
Lähde kanssamme kielipolulle
BSS Daghemmet tarjoaa lämminhenkisen ja uteliaisuuteen
kannustavan monikielisen kasvuympäristön, jossa lapset saavat
kokeilla uutta ja edetä yksilöllisen kielipolun ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Lapset oppivat arjen taitoja leikin,
liikunnan, luonto- ja kulttuurielämysten lomassa.

Olemme ruotsinkielinen yksityinen päiväkoti Porissa
Liisanpuistoa vastapäätä. Tarjoamme monikielistä
varhaiskasvatusta suomen- ja ruotsinkielisille perheille.
Olemme Porin kaupungin palvelusetelipäiväkoti.
Ainutlaatuinen kielipolku päiväkodista lukioon
Päiväkotimme on osa Björneborgs svenska samskola (BSS)
-yhtenäiskoulun ainutlaatuista kielipolkua, joka tarjoaa lapsellesi
mahdollisuuden oppia ja puhua ruotsia kanssamme 1-vuotiaasta
19-vuotiaaksi asti.
Päiväkodin ryhmistä muodostuu koulussa luokkia,
ja tutut kaverit ovat koko opiskeluajan yhdessä. Lukiostamme
valmistuneet ylioppilaat ovat usein tunteneet toisensa päiväkodista asti. Tällaiset ystävyydet jatkuvat läpi koko aikuisiän.
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Poimintoja arjestamme
• Käymme paljon Porin mahtavissa leikkipuistoissa
• Retkeilemme metsässä ja paistamme grillikodalla makkaraa
• Talvella luistelemme ahkerasti – pienetkin oppivat
taitaviksi luistelijoiksi
• Järjestämme yhteisiä vohvelijuhlia ja panostamme
suomenruotsalaisiin juhliin
• Kutsumme teatteriryhmiä päiväkodille ja käymme
paljon kirjastossa
• Leivomme usein ja otamme leivonnaisia retkieväiksi
• Vierailemme säännöllisesti senioritalossa ja tutustumme
yhteiseen historiaamme jännittävien tarinoiden kautta
• Toteutamme lasten ideoita ja osallistamme lapset

Monipuolisia
kokemuksia
Tarjoamme poikkeuksellisen monipuolisia
arjen kokemuksia leikin, liikunnan, luonto- ja
kulttuurielämysten parissa.

toiminnan kehittämiseen

Ihanat
pienet ryhmät

Humlorna ja
Kaninerna

Meillä on hyvät tilat ja voimme pitää ryhmäkoot pieninä.
Jaamme lapset 1–2-vuotiaiden, 3-vuotiaiden, 4-5-vuotiaiden
sekä esikoululaisten ryhmiin. Tämän ryhmäjaon olemme
kokeneet hyväksi lasten oppimisen ja kehityksen kannalta.
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BSS Samskola

1–2-vuotiaat

6-vuotiaat

3-vuotiaat

Lillis

Elefanterna

4-5-vuotiaat

Nassarna, Nallarna
ja Tigrarna
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1–2-vuotiaiden ryhmissä kiinnitämme erityistä
huomiota turvallisuuden tunteeseen. Pienryhmätoimintamme tarjoaa rauhallisen ympäristön
pidemmillekin juttutuokioille lasten kanssa.
3-vuotiaat nauttivat saadessaan puhua monipuolisesti. Kielen oppiminen on lapselle hauskaa
leikkiä. Päivittäiset juttutuokiot, satuhetket ja
kielellä leikittely rikastuttavat lapsen kielitaitoa.

Ruotsin kieltä
turvallisessa ympäristössä
Tuemme lapsesi ruotsin kielen kehitystä ikätasoisesti
ja yksilöllisesti. Suhtaudumme myönteisesti kaikkiin lasten
käyttämiin kieliin, autamme lasta oikeiden sanojen löytämisessä
ja itsensä ilmaisussa.
Myös vanhempien positiivinen asenne ruotsin kieltä kohtaan
on tärkeää. Teemme tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa ja
annamme yksilöllisiä vinkkejä lapsen kielitaidon tukemiseksi.
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4-vuotiaat puhuvat paljon, haluavat maistella
sanoja ja leikkiä niillä. Keskustelemalla esimerkiksi
yhdessä luetuista kirjoista pyrimme kehittämään
lapsen ilmaisukykyä ja sanavarastoa.
5-vuotiaat harjoittelevat taivutusta ja äänteitä.
He ovat todella tiedonjanoisia ja haluavat oppia
lisää sanojen avulla. Pyrimme siihen, että lapsi
hyödyntää koko kielikapasiteettiaan.
6-vuotiaiden ryhmässä keskustelemme lasten
kanssa ruotsiksi sekä erikseen että ryhmässä.
Juttelemme saduista, pelaamme pelejä, puhumme
arkipäiväisistä asioista ja kuuntelemme lapsen
huolia ja hauskoja sattumuksia.
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Päiväkodissamme
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1

Lapsesi lähtee kielipolulle ja voi oppia ja puhua ruotsia
kanssamme 1-vuotiaasta 19-vuotiaaksi. Monikielisyys auttaa
myöhemmin muiden kielten oppimisessa.

2

Lapsesi saa edun olla osa skandinaavista kieliyhteisöä,
johon kuuluu 20 miljoonaa ihmistä.

3

Lapsesi saa lämminhenkisen kasvuympäristön ja
poikkeuksellisen monipuolisia arjen kokemuksia.

4

Perheet ja henkilökunta yhdistyvät vahvaksi yhteisöksi.
Toimimme saman katon alla koulun kanssa, ja yhteistyö
koulun kanssa on tiivistä.

5

Lapset solmivat elinikäisiä ystävyyssuhteita.
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BSS Daghemmet
Hos oss knyts livslånga vänskapsband
BSS Daghemmet ligger i centrala Björneborg, intill Liisanpuisto.
Både svensk- och finskspråkiga barn deltar i vår förskoleverksamhet. Vi är privatägda, men vi är ett av servicesedeldaghemmen
inom Björneborg stad.

En trygg lärostig ända till gymnasiet

Det lilla extra

Eftersom dagiset är en del av Björneborgs svenska samskola
(BSS) erbjuder vi en lärostig som sträcker sig hela vägen
till gymnasiet. Och vad är tryggare än en bekant miljö från
vissla?
jörn
1-årsdagen till 19-årsdagen?
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Barn ska får leka, röra på sig och upptäcka världen genom
naturen och kulturen. Vi gör utflykter i och runt Björneborg, vi firar
finlandssvenska högtider och vi besöker seniorhuset här intill.
Och naturligtvis gör vi vårt bästa för att tillmötesgå önskemålen
från både barn och föräldrar.

Livslånga vänskapsband

Tack vare våra små dagisgrupper knyts starka
vänskapsband som håller genom skolåren och
under resten av livet. Sådan vänskap är guld värd.

Vi stöder barnets individuella utveckling
Alla barn är inte stöpta i samma form och hos oss får de vara sig
själva. Vi stöder barnen i deras språk- och kunskapsutveckling
så att de från första början får en sund självkänsla. I det arbetet
samarbetar vi gärna med hela familjen.
Välkommen!
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