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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Kotkat ryhmässämme on 14 lasta, 7 tyttöä ja 7 poikaa. Toimimme koko ryhmänä sekä kahdessa 7 lapsen

pienryhmässä. Esiopetuksen toiminta-aika on 08.30-12.30. Aloitamme toiminnan ulkoilemalla. Leikimme
liikunnallisia leikkejä noin tunnin ajan. Sisälle mennessä kokoonnumme aamupiiriin, josta jakaudumme eri
toimintoihin. Ruokailemme noin 11.15, jonka jälkeen on noin 30 min satu/lepohetki. Sadun jälkeen ulkoilemme ja
leikimme lisää pihalla. Päiväjärjestys muokataan toiminnan ja tarpeen mukaan.

Päiväkodin oppimisympäristössä (sisä- ja ulkotilat) tavarat ja välineet ovat lasten saatavilla ja lapset osallistuvat
oppimisympäristön muokkaamiseen. Lelut ja materiaalit ovat lasta tutkimaan ja leikkimään innostavia.
Oppimisympäristössä ovat näkyvillä lasten työt, valokuvat ja eri teemoihin liittyvä materiaali.

Suunnittelemme monipuolista esikoulutoimintaa, erilaiset sisältöalueet huomioon ottaen. Ohjatun toiminnan
ohella retkillä ja lasten omaehtoisella toiminnalla on tärkeä osa päivittäisessä toiminnassa.

Harjoittelemme kouluvalmiuksia esiopetuksen eri toimintatuokioissa ja kaikissa arkipäivän tilanteissa. Lapsia
rohkaistaan omatoimisuuteen ja pitkäjänteisyteen. Harjoittelemme kuuntelemisen taitoa, oman vuoron
odottamista sekä pettymysten sietämistä.

Kädentaitojen harjaannuttaminen tapahtuu esikoulutehtävien, piirtämisen, askartelun, saksienkäytön sekä
pienimuotoisten tekstiilikäsitöiden ja kotitalousaskareiden avulla.

Tutustumme esikouluvuoden aikana lasten kanssa mobiiliin oppimiseen ja tuemme lasten monilukutaidon
kehittymistä. Hyödynnämme toiminassa käytössämme olevaa tietotekniikkaa ja laitteita. Käytössämme on
tablettitietokone, digikamera ja videotykki (pk Tilhen tiloissa).

Keskittymistä vaativat tuokiot toteutetaan jakamalla lapset kahteen pienryhmään. Samalla otamme huomioon
lapsen yksilöllisen tuen tarpeen, antaen yksilöllistä ohjausta.

Huomioimme toiminnassamme lapsen tavan oppia leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja taiteellisen kokemisen
sekä ilmaisun kautta. Leikissä lapset harjoittelevat vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä olemista.

Tällä toimikaudella panostame sosiaalisiin taitoihin sekä kädentaitoihin. Kehittämiskohteet määräytyvät ryhmän
tarpeen mukaisiksi.

Teemme yhteistyötä samaan päivähoitoyksiköön kuuluvan Tilhen päiväkodin esiopetusryhmän kanssa. Muita
yhteistyökumppaneitamme ovat lähialueen päiväkodit (muut esiopetusryhmät), Pukinmäenkaaren
peruskoulu/Immolan sivukoulu (yhteistyökoulu), leikkipuistot, kirjastot, Malmin kirjasto ja kirkko.
Moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja (Kelto) ja suomi
toisena kielenä – lastentarhanopettaja (S2-lto). Tarvittaessa muita yhteistyökumpaneita ovat esim. puhe- ja
toimintaterapeutit sekä lastensuojelu.
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Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Toimikauden alussa kysyimme lapsilta, mitä he haluavat esikoulussa tehdä ja oppia. Näin toiminta rakentuu

lasten kiinnostusten, tarpeiden ja ajatusten pohjalle. Nämä toiveet kirjataan jokaisen lapsen Leopsiin (lapsen
esiopetuksen suunitelma).

Päivittäiset keskustelut lasten kanssa heitä kiinnostavista asioista ovat toiminnan keskiössä ja niiden kautta
selvitellään ja tutkitaan asioita esim. kirjoista ja internetistä. Keskustelujen kautta lapsilla itsellään on
mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja tehdä omia valintoja.

Aikuiset tarjoavat välineitä ja mahdollisuuksia oppia. Aikuinen innostaa, kannustaa, rohkaisee ja ihmettelee
yhdessä lapsen kanssa.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Toiminnan pohjana on Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma 2016.

Koko talon yhteisenä vuositeemana on vuodenajat, joita seuraamme, kuvaamme ja havainnoimme
lähiympäristössä. Ylläpidämme tutkimuspöytää, johon keräämme erilaisia luonnonmateriaaleja. Lähellä
päiväkotia mahdollistuu monipuolinen ulkoilu: Tervapääskyn leikkipuistossa, Immolan sivukoulun metsässä sekä
alueen eri lähiliikuntapaikoissa.

Käytämme toiminnan runkona ”Hauska matka eskariin” oppimateriaalia. Keräämme lasten omiin kansioihin ja
vihkoihin dokumentteja oppimisprosesseista.

Opettelemme ryhmässä sosiaalisia taitoja ja tunnetiloja Askeleittain opetusohjelman avulla.

Toiminnassamme on myös erilaisia teema- ja satuviikkoja, joiden kautta lapset kehittelevät suurempia
oppimisprojekteja. Tulossa ovat ainakin Salaisen maan sadut, silakkamarkkinat ja muotoilijan aarrearkku.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Dokumentoimme toimintaa jatkuvalla havainnoinnilla, haastatellen, piirtäen, videoiden ja valokuvaten.

Harjoittelemme lasten oman toiminnan arviointia päivittäin. Lapset arvioivat toteutettua toimintaa esimerkiksi
suullisesti tai tunne-kellon avulla.

Arvioimme toimintaa viikoittain mm. tiimipalaverissa ja esimiehen kanssa käytävissä keskusteluissa.

Pedagoginen dokumentointi tekee lapsen maailman näkyväksi.

Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa antavat välitöntä palautetta toiminnasta.

Huoltajien osallisuus
Huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua ryhmän toimintaan ja suunitteluun.

Päivittäiset haku- ja tuontitilanteet
15.6.2016 tutustumisiltapäivä esiopetusryhmään
15.9.2016 vanhempainilta
syksy 2016 leops keskustelut
kevät 2017 leops arviointikeskustelut

Kuukausi- ja viikkosuunnitelmat pohjaavat lasten mieltymyksille. Toiminta on monipuolista ja kaikkia
oppimiskokonaisuuksia käsittelevää. Perheille kotiin jaettavan kuukausiohjelman ja ryhmätilan seinällä olevan
tarkennetun viikko-ohjelman kautta osallistamme perheitä yhteiseen toimintaan- ja keskusteluun. Kannustamme
lasta kertomaan päivän tapahtumista.

Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka mahdollistaa erilaisia retkiä ja tapahtumia.
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Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Luomme turvallisen, rauhallisen ja suvaitsevan ilmapiirin. Harjoittelemme yhdessä toimimista ja sosiaalisia

taitoja.

Kiusaamiselle on nollatoleranssi. Kiusaamiseen puututaan ja sitä enaltaehkäistään. Luomme yhdessä sovitut
säännöt ja sopimukset sekä käytämme päivitäin termiä: KKK = Kiva Kaveri Kaikille. Pohdimme ystävyyssuhteita,
riitoja, anteeksi pyytämistä- ja antamista, kiittämistä, auttamista ja tasavertaista kohtelua.

Kiinnitämme huomiota terveisiin elämäntapoihin, ravintoon, hygieniaan ja liikunnan sekä levon tärkeyteen.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
Lapset osallistuvat esiopetukseen yhdessä muiden kanssa. Lapsen esiopetuksen suunitelmaan (leops) kirjataan

erikseen lapsen saama tuki.
Keskustelemme ja tutustumme eri kulttuureihin, ohjaamme lapsia arvostamaan ja kunnioittamaan oman ja

toisten perheiden perintöjä ja tapoja.

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.

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)
Liite

Suunnitelman
päivämäärä
 syksy 2016

Muut yhteistyötahot


