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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Ryhmä Kimalaiset, jossa esiopetusikäisiä 19. 
 
Esiopetuksessa olevat lapset on jaettu kahteen toiminnalliseen ryhmään. Ryhmille lapset ovat antaneet 
nimet Sateenkaari linnut ja Pingviinit. Käytössämme on kaksi ryhmähuonetta sekä yksi pienempi 
huone, joka toimii muuntuvana leikkitilana. Tarvittaessa meillä on myös  mahdollisuus käyttää 
päiväkodin muiden ryhmien tiloja sekä liikuntasalia. Päiväkodin piha on aktiivisessa käytössä ja 
käytämme ulkoiluun ja liikkumiseen myös lähellä sijaitsevia leikkipuistoja ja metsiä. Lähistöllä 
sijaitseva Pukinmäen urheilupuisto tarjoaa myös monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet 
ryhmällemme.Käytämme hyväksi Helsingin kaupungin tarjoamia kulttuuri- ja retkeilykohteita sekä 
monimuotoista kaupunkiympäristöä.  
 
Oppimisympäristössä näkyvät lasten tuotokset, valokuvat toiminnasta ja eri teemoihin liittyvää 
materiaalia. Tavarat ja välineet ovat helposti saatavilla ja lapset osallistuvat oppimisympäristön 
muokkaamiseen. Kiinnitämme huomiota rohkaisevaan, kannustavaan, positiiviseen ilmapiiriin.  
Tavoitteenamme on hyvän itsetunnon ja myönteisen minäkuvan kehittyminen sekä positiivisten 
oppimiskokemuksien saaminen. 
 
Toiminnassamme painottuvat sosiaaliset- ja tunnetaidot, retkeily, leikki, kielelliset taidot, 
mediakasvatus ja oppimisen taidot. Liikumme ja retkeilemme monipuolisesti lähiympäristöä 
hyödyntäen. Sosiaali- ja tunnetaitoja käydään läpi päivittäin arjen eri tilanteissa. Lasten vapaalle ja 
monipuoliselle leikille järjestetään aikaa päivittäin. Leikki mahdollistaa lapsen osallistumisen ja 
osallisuuden sekä tukee mm. kielellisiä- ja sosiaalisiataitoja. Aikuinen auttaa tarvittaessa leikin 
aloituksessa ja havainnoin leikin kulkua. Ryhmässämme korostuvat kielelliset taidot mm. lorujen, 
rytmileikkien, laulujen ja lukemisen muodossa. Näin tuemme myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 
lasten suomen kielen oppimista. Tutustumme esiopetusvuoden aikana lasten kanssa mobiiliin 
oppimiseen ja tuemme lasten monilukutaidon kehittymistä. Käytössämme on kaksi tablettitietokonetta, 
digikamera ja digikehykset. Tavoitteena on oppimisen ilon vaaliminen, erilaisten työskentelytapojen 
harjoitteleminen, tietoisuuden lisääntyminen omasta oppimisesta sekä itsearvioinnin harjoitteleminen. 
Huomioimme myös, että jokainen lapsi oppii omaan tahtiinsa ja omalla tavallaan. 
 
Käytössämme ovat Pikkumetsän esiopetusmateriaalin tarinat sekä niihin liittyvät isot opetuskuvat 
erilaisine pohdiskelutehtävineen. 
 
Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30. Esiopetuspäivä alkaa ulkoilulla, jonka jälkeen aloitamme 
päivän toiminnan. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti pienryhmissä. Lasten vapaalle leikille järjestetään 
aikaa päivittäin. Lounas syödään n. klo 11.15, jonka jälkeen siirrymme joustavasti, omassa tahdissa 
ulkoilemaan. Päiväjärjestystä muutetaan toiminnan ja tarpeen mukaan. 
 
Työtavoissa painottuvat toiminnalliset ja kokemukselliset työtavat. Oppimisessa hyödynnetään erilaisia 
tapoja oppia (kaikki aistit käytössä). Huomioimme lasten aikaisemmat kokemukset ja kiinnostuksen 
kohteet. Lapsia rohkaistaan tutkimaan ja pohtimaan sekä keksimään uusia ratkaisuja. 
 
Teemme yhteistyötä Pukinmäenkaaren peruskoulun kanssa. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat 
lähialueen päiväkodit, leikkipuistot, Pukinmäen kirjasto, Malmin srk, puheterapeutit, toimintaterapeutit 
ja muut lasta hoitavat tahot. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Laaja-alaisen oppimisen osa-alueet kulkevat mukana toiminnassamme monimuotoisesti. Toiminta 
rakentuu lasten kiinnostusten, ajatusten ja tarpeiden pohjalle. Lapsilla on mahdollisuus olla mukana 
toiminnan suunnittelussa. Päivittäiset yhteiset keskustelut lasten kanssa antavat heille mahdollisuuden 
omien mielipiteiden ja toiveiden esille tuomiseen. 
Kannustamme lapsia osallistumaan oppimisympäristön suunnitteluun avoimella ja lasten mielipiteitä 
kuuntelevalla toimintakulttuurilla. Lapsia kannustetaan ja innostetaan kysymään, ihmettelemään 
kyseenalaistamaan ja yrittämään. Iloitsemme yhdessä onnistumisista ja oivalluksista. Rohkaisemme 
lapsia ilmaisemaan omia mielipiteitään ja näkemyksiään. Aikuiset antavat lapsille kannustavaa 
palautetta heidän vahvuuksistaan ja kehittämisalueistaan. Kiinnitämme huomiota erityisesti 
esiopetusvuoden alussa ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyden kehittymiseen esim. yhteis- ja 
kannustusleikein. Toisten auttaminen ja huomioiminen ovat taitoja, joita harjoittelemme myös 
ryhmässämme. 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Oppimiskokonaisuudet, teemat ja projektit syntyvät lasten kiinnostusten, tarpeiden ja ajatusten pohjalta. 
Aikuiset havainnoivat lasten leikkiä ja toimintaa sekä haastattelevat lapsia. Lasten leikeistä, puheista ja 
kiinnostuksen kohteista nousee esiin kysymyksiä ja aiheita, joista voidaan valita yhdessä teemoja. 
Näistä syntyy erilaisia ja erikestoisia projekteja. Eri työskentelyvaiheita dokumentoidaan esim. 
piirtämällä, videoimalla tai valokuvaamalla ja tuotokset asetaan kaikkien nähtäville. Tärkeintä 
prosessissa ei ole lopputulos vaan sen aikana tapahtuvat oivallukset ja yhdessä oppiminen. Lopuksi 
käydään yhdessä läpi mitä haasteita kohdattiin, missä onnistuttiin ja arvioidaan yhteistä toimintaa. 
Seuraamme mediaa, ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia sekä olemme kuulolla, mikä lapsia puhuttaa. 
      
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
  Toiminnan dokumentoinnissa käytämme apuna mm. valokuvia, lasten piirrustuksia ja haastatteluja. 
Lasten kirjallisia ja kuvallisia tuotoksia dokumentoidaan kasvunkansioihin ja vihkoihin. Ryhmässämme 
on käytössä kaksi tablettia ja digikamera, jotka antavat myös lapsille mahdollisuuden tallentaa esim. 
omia tuotoksiaan. Dokumentoinnilla mahdollistamme myös vanhempien osallisuuden lasten arkeen. 
Kasvattajille dokumentointi antaa mahdollisuuden tapahtumien ja projektien kertaamiseen ja 
arvioimiseen. Tuemme lasten itsearviointia keskustelemalla päivittäisistä toiminnoista ja oppimisesta. 
Autamme lapsia yhteisten keskustelujen, pohdintojen ja kysymysten avulla pohtimaan omaa 
oppimistaan ja toimintaansa. Lapset harjoittelevat kertomaan omista onnistumisistaan sekä asioista, 
jotka vaativat vielä harjoittelua. Lapset ovat aktiivisesti mukana toiminnan arvioimisessa ja mietimme 
yhdessä kuvia ja tuotoksia apuna käyttäen miten esim. jokin projekti on onnistunut. Aikuiset arvioivat 
toimintaa säännöllisesti tiimipalavereissa, vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa sekä yhdessä 
päiväkodin esimiehen kanssa. 
        
Huoltajien osallisuus  

Huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua ryhmän toimintaan sekä suunnitteluun. 
Aloituskeskustelut, päivittäiset haku- ja tuontitilanteet , leops-keskustelut, asiakaskyselyt, 
vanhempainillat sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat luovat vanhemmille mahdollisuuden kuulluksi 
tulemiseen ja vaikuttamiseen. Jaamme perheille viikko-ohjelman ja kannustamme lapsia tutustumaan 
siihen yhdessä vanhempien kanssa. Rohkaisemme lapsia kertomaan itse päivänkulusta vanhemmille. 
Teemme lasten toimintaa näkyviksi vanhemmille esillä olevilla valokuvilla ja erilaisilla lasten 
tuotoksilla. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Ryhmässämme painottuvat tasa-arvo, suvaitsevaisuus, toisten kunnioittaminen ja hyväksytyksi 
tuleminen omana itsenään. Jokainen lapsi on tärkeä osa ryhmäämme. Harjoittelemme ryhmässä 
tunnetaitoja, itsesäätelyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Kiusaamista ehkäistään vahvistamalla 
sosiaalisiataitoja sekä harjoittelemalla tunteiden tunnistamista ja nimeämistä. Opettelemme yhdessä 
tapoja ristiriitojen ratkaisemiseksi ja ohjaamme lapsia siihen, että aikuisen tuki on myös aina 
käytettävissä. Keskustelemme lasten kanssa siitä, mitä kiusaamisella tarkoitetaan. Rohkaisemme ja 
kannustamme lapsia kokeilemaan erilaisia asioita sukupuolesta tai taustasta riippumatta.Kiinnitämme 
huomiota terveisiin elämäntapoihin ja liikumme lasten kanssa monipuolisesti niin sisällä kuin 
ulkonakin. Esopetuspäivään kuuluu luku- ja rauhoittumishetki. Lapsella on tarvittaessa myös 
mahdollisuus omaan  rauhalliseen hetkeen päivän aikana. 
      
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Eri kieli-ja kulttuuritaustaiset lapset osallistuvat esiopetukseen yhdessä muiden kanssa. Suomen kielen 
oppimista tuetaan kaikissa arjentilanteissa käyttäen apuna mm. kuvia. Eriytämme toimintaa pienryhmiin 
sekä annamme yksilöllistä ohjausta. Lapsen esiopetuksen suunnitelmaan kirjataan erikseen 
henkilökohtainen monikielisyyden suunnitelma. Käytämme suomenkielen oppimisen seurantaan ja 
arviointiin erilaisia kartoituksia ja saamme tukea alueen S2-lastentarhanopettajalta. Keskustelemme ja 
tutustumme eri kulttuureihin sekä ohjaamme lapsia kunnioittamaan oman ja toisten perheiden tapoja ja 
perinteitä.  
 

 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
      
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

  Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 
- yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. 
- moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

      
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
      

Keskustelun  
päivämäärä 
2.11.2017 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
13.9.2017 

Muut yhteistyötahot  
Kiertävä erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja, neuvola, Pukinmäen 
kirjasto, alueen muut päiväkodit, lähikoulut, Malmin seurakunta, puhe-ja toimintaterapeutit, muut lasta 
hoitavat tahot. 
 

 


