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 on  käsitelty ja hyväksytty 
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Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Pirkko Hopeasaari 

 
 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
• Esiopetusryhmä Lepakot: 20 esiopetuksessa olevaa lasta, 2 lto, 1 lh 
• Esiopetusaika klo 9.00-13.00 
• Esiopetuspäivän kulku: 

Toimintaa pienryhmissä  
Vapaavalintaiset leikit ja pelit 
Ruokapiiri koko ryhmälle 
Lounas 
Ulkoilu 

• Päivärytmi mahdollistaa kiireettömän toiminnan ja leikin: aamupäivisin ohjattua toimintaa ja leikkiä sisällä, ulkoilu lounaan jälkeen.  
• Retki- ja poikkeuspäivinä päivärytmi vaihtuu, ja lounaan jälkeen on lepohetki. 
• Kaksi kiinteää pienryhmää: Violetit ja Vihreät. Lisäksi toiminnan mukaan jakautuvia vaihtuvia pienryhmiä. 
• Toimintatiloina ja oppimisympäristöinä on esiopetusryhmä, jossa ryhmähuone, lepohuone, eteinen sekä pieni kotileikkihuone. Kaikkia 

tiloja voidaan käyttää ja muunnella erilaisiin toimintoihin. 
• Lelut, oppimisvälineet, askartelumateriaalit, pelit sekä liikuntavälineet ovat lasten vapaassa käytössä 
• Oppimisympäristönä ovat myös päiväkodin pihat, lähimetsä sekä useat retkikohteet. Lepakot retkeilevät lähiympäristössä, luonnossa 

sekä monissa kulttuurikohteissa ympäri Helsinkiä. 
• Viikkorytmi: Tiistaisin on kielirikasteisen esiopetuksen päivä (englannin kieli). Joka toinen keskiviikko on jumppa Suutarinkylän ala-

asteen Nummen toimipisteen salissa. Torstaisin on retkipäivä. Viikon toiminta suunnitellaan tarkemmin maanantain palaverissa. 
 

Pedagogiset ja toiminnalliset painotukset 
 
• yhteistyö-, ryhmä-, ja vuorovaikutustaidot 
• oman ympäristön hahmottaminen ja laajentaminen liikunnan ja retkeilyn kautta 
• Suomi 100-teema 
• kielirikasteinen toiminta englannin kielellä 
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Laaja-alainen osaaminen  
 
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 
Ajattelu ja oppiminen 
 
• tiedonhaku ja ongelmanratkaisukyky erilaisin toiminnallisin oppimistehtävin 
• avoin keskustelukulttuuri ja – ilmapiiri  
• lasten ikätason mukainen oppimaan innostava välineistö lasten saatavilla 
• oman ja toisten työskentelyn kunnioittaminen 
• ikätason ja kiinnostuksenkohteiden mukainen esiopetustehtävien tarjoaminen 
 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
 
• vuorovaikutus- ja keskustelutaitojen harjoittelu kaikissa esiopetuspäivän tilanteissa 
• itseilmaisu eri keinoin ja menetelmin 
• sosiaalisten taitojen harjoittelu yhteistyötehtävien ja – leikkien avulla 
• Suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen 
• eri kulttuurien arvostus 

 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
 
• omatoimisuus 
• tavaroista ja vaatteista huolehtiminen 
• annetuista tehtävistä huolehtiminen 
• omien tunteiden tunnistaminen 
• jokapäiväinen liikunta ja ulkoilu 
• turvallisesti liikenteessä liikkuminen 
 
Monilukutaito, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: 
 
• viestintämuotoihin tutustuminen 
• laitteisiin tutustuminen 
• mediakriittisyys 
• kirjat ja painettu media 
 
Osallistuminen ja vaikuttaminen:  
 
• oman mielipiteen arvokkaana pitäminen 
• itseilmaisuun rohkaiseminen 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 
Suomi 100 
Kotikaupunkini Helsinki; liikenteessä liikkuminen ja toimiminen, kotikaupungin kulttuurikohteet ja erilaiset mahdollisuudet 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
 
Kuvat, toimintakertomukset viikoista,  
Lapset dokumentoivat ja arvioivat piirtämällä, kuvaamalla ja kertomalla toimintaa 
Lasten esiopetuskansioihin kerättävät materiaalit 

 
Huoltajien osallisuus  
 

Vanhempainillat, aloituskeskustelut, vanhempaintoimikunnan kanssa tehtävä yhteistyö, päivittäinen keskustelu tuonti- ja hakutilanteissa, 
liikuntatapahtumat, Leops- keskustelut, erilaiset osallistavat projektit 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
 
• kiusaamista ei sallita 
• asioihin välitön puuttuminen ja keskustelu 
• avoimuus 
• pienryhmien ja leikkiryhmien vaihtelua yhteishengen lisäämiseksi 

 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
 
Suomi toisena kielenä oppilaat osallistuvat normaalisti päiväohjelmaan ja saavat tarvittaessa lisätukea. 
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
 

Ryhmässämme on lapsi, joka on valmistavassa esiopetuksessa.  
Opetuksen sisällöt: käydään läpi esiopetuksen tavoitteet mukautetusti, sekä teemasanastoa: minä/kehonosat, koti/perhe,   
päiväkoti/lähiympäristö, vaatteet, ruoka/ruokailu, luonto, värit, lukukäsitteet. Lisäksi verbit, toimintaohjeet, adjektiivit, sijainti käsitteet, puheen 
tuottaminen, kysyminen. Lapset kiinnostuksen kohteiden mukaista sanastoa. Menetelminä käytetään leikkejä, pelejä, kirjoja, kuvia, 
toiminnallista leikin avulla tapahtuvaa sanaston opettelua. 
 
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 
7.11.2017 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
 

Siltamäen ala-asteen kanssa käyty yhteistyöpalaveri 26.9. Palaverissa sovittu yhteistyömuodoiksi Jukolan 
kisat, Nousiaiset, joulu- ja kevätjuhlakenraalit, ekaluokkalaisten vierailut esiopetusryhmissä. 
Suutarilankylän koulun ala-asteen yhteistyöpalaveri vielä pitämättä. 

Suunnitelman  
päivämäärä 
26.9.2017  

Muut yhteistyötahot  
Lähikoulut: Suutarilankylän ala-aste, Siltamäen ala-aste, alueen muut päiväkodit, kirjasto ja kirjastoauto, Malmin seurakunta, Helsingin 
kaupungin museot ja kulttuurikohteet, HSL, 
 

 


