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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
Esiopetuksessa on vuonna 2017-2018 kaksi esiopetusryhmää, joissa molemmissa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Kultakalat-ryhmässä on 13
lasta ja Kookosravut-ryhmässä 14 lasta. Toiminta-aikamme ajoittuu kello 9–13 väliselle ajalle. Toimintaamme ohjaa koko vuoden lasten ja perheiden asettamat
toiveet ja odotukset esiopetusvuodelle. Esiopetuksen fyysiseen oppimisympäristöömme kuuluu ryhmän omat luokkahuoneet, päiväkodin muut sisätilat, päiväkodin
piha, päiväkodin lähiympäristö, Mustikkamaa, Korkeasaaren eläintarha ja Helsingin kaupungin vierailtavat kohteet.  Käytämme luokkatilassamme olevia
digivälineitä pedagogisesti päivittäin. Sosiaalinen oppimisympäristömme kannustaa vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn.
Esiopetuksessa painottuu tänä vuonna erityisesti metsäeskari, jota molemmat ryhmät toteuttavat kahdesti viikossa Mustikkamaalla sekä liikunnan monipuolisuus
arjessa. Toimimme päivittäin pienryhmissä ja käytämme päiväkodin tiloja monipuolisesti. Esiopetuksen ja koulun välinen yhteistyö on säännölistä ja esiopetus
tapahtuu peruskoulun yhteydessä olevissa luokkahuoneissa.
Laaja-alainen osaaminen
Esiopetuksessa tärkeää on lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lapset suunnittelevat toimintaa jatkuvasti, he esittävät
toiveitaan ja ideoitaan, jotka nousevat esille toiminnassa. Esiopetuksessa tärkeintä on oppimisen ja oivaltamisen ilo, sekä yhdessä tekemisen riemu. Jokainen
lapsi saa päivittäin monia onnistumisenkokemuksia ja positiivisia muistoja eskarista. Esiopetus on meillä kivaa ja toiset huomioonottavaa. Ilmapiiri on kannustava
ja tsemppaamme toisiamme jatkuvasti. Asioita  lähestymme leikin kautta. Toimintakulttuuriimme kuuluu myös yhteisöllisyys ja turvallisuus. Ajattelun ja oppimisen
taitoja opimme liikkumisen, lorujen, musiikin ja draaman kautta. Erityisesti liikkuminen näkyy toiminnassamme koko ajan. Itsensä ilmaisua ja kulttuurista
osaamista harjoittelemme päivittäin muun muassa draaman ja musiikin kautta. Tunnetaitojen kasvaminen on esiopetuksessä tärkeää. Kultakalat ryhmässä
tunnetaitoja tukemassa on muun muassa Häijyherneitä & lempeyslientä –materiaali.
Vuorovaikutustaitoja harjoittelemme myös satujen ja sadutuksen keinoin. Tutustumme monilukutaitoon tutkimalla median eri muotoja, sanomalehtiä, kirjallisuutta
sekä kirjoitettuja ja sanattomia viestejä ja suunnittelemme ja toteutamme eskareiden oman lehden. Mediakasvatus on tärkeä osa arkeamme ja käytämme
tiloissamme olevaa dokumenttikameraa ja suurta kosketusnäyttöä sekä tablettia ja kameraa muun muassa asioiden tutkimiseen.
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Itsemme ilmaisua opimme musiikin, käsitöiden ja kuvaitaiteiden kautta. Opettelemme ilmaisemaan itseämme myös sanattomasti esimerkiksi eleitä ja
kehonasentoja käyttäen. Kieltä opimme päivittäin rikkaiden keskusteluiden, pohdintojen, leikkien ja satujen avulla. Lapset myös saduttavat omia tarinoita. YK-
viikolla tutustumme YK:n yleissopimukseen lasten oikeuksista. Vuoden aikana tutustumme erityisesti oman lapsiryhmämme katsomuksiin, kulttuureihin ja tapoihin
draaman, musiikin ja vierailujen kautta.
Havainnoimme luontoa metsäeskarissa viikottain ja teemme luonnossa pieniä kokeita. Tutkimme ympärillä olevaa teknologiaa ja lapset saavat suunitella ja
toteuttaa oman lelun. Vuoden aikana tutustumme myös ruokailuun, terveyteen ja pohdimme kohtuullista kuluttamista.
Koko vuoden suuri projektimme on metsäeskari. Metsäpedagogiikka tuo monia tilaisuuksia tutkimiselle, ihmettelylle ja kokonaisuuksien oppimiselle. Vuoden
aikana lähestymme asioita ilmiöpohjaisen oppimisen kautta. Tutkittavat ilmiöt ja projektit nousevat lasten ideoista ja kiinnostuksen kohteista. Lastentarhanopettaja
ja lastenhoitaja rikastuttavat ja luovat mahdollisuuksia lasten ideoista nouseville teemoille. Ilmiöissä ja projekteissa huomioimme myös ajankohtaiset asiat, juhlat
sekä vuodenajat. Kultakalat ryhmässä yksi tutkittavista isoista ilmiöistä on metsä ja vuoden aikana ryhmällä on yhteistyöprojekti Korkeasaaren kanssa. Suomi100
–juhlavuosi näkyy molempien ryhmien toiminnassa syksyllä 2017. Tutustumme vuoden aikana mediaan ja sen eri muotoihin ja käsittelemme mediaa erityisen
paljon mediataitoviikolla.
Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Dokumentoinnin kautta tuomme pedagogiikkaa ja toimintaamme näkyväksi lasten perheille. Dokumentoinnin kautta kerromme mitä opimme ja miksi. Omien
piirustusten, valokuvien ja tarinoidensa kautta lapsi pääsee myös arvioimaan ja seuraamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Dokumentoimme käyttämällä
mm. valokuvia, sadutusta, piirustuksia sekä muita käden töitä. Lastentarhanopettaja arvioi toimintaansa päivittäin lasten havainnoinnin ja lasten keskustelujen
pohjalta. Vanhemmilta pyydetään avointa palautetta kuukausittain toiminnan kehittymiseksi. Esiopetusta arvioimme laajemmin tammikuussa ja toukokuussa.
Arviointi kehittää toimintaamme.
Huoltajien osallisuus
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma –keskusteluissa vanhemmat saavat esittää toiveitaan ja odotuksiaan liittyen lapsensa esiopetukseen.
Vanhempainilloissa vanhemmat voivat ilmaista toiveitaan ja ajatuksia jaamme myös päivittäisissä kohtaamisissa. Esiopetusviikon tavoitteet on nähtävillä
esiopetustilan edustalla ja sähköisissä viikkotiedotteissa kerromme toiminnasta tarkemmin.
Yhteisöllinen oppilashuolto
Esiopetuksessa korostamme mukavaa, turvallista ja toiset huomioivaa ilmapiiriä. Lapset oppivat kunnioittamaan ja arvostamaan toisiaan. Minkäänlaista
kaltoinkohtelua tai kiusaamista emme hyväksy. Kiusaamisen ehkäisemiseksi keskitymme tunteiden tunnistamiseen, nimeämiseen ja ilmaisuun sekä panostamme
ryhmäytymiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Tekemämme Eskarin oikeudet –ohjaa vuorovaikutustamme päivittäin. Oppilashuoltoomme kuuluu yhteistyö neuvolan,
lapsiperheiden kotipalvelun ja lapsiperheiden perhetyön kanssa. Teemme yhteistyötä myös vanhempien, esiopetuksen kuraattorin ja Kalasataman peruskoulun
kanssa.
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki
Suomi toisena kielenä opetusta toteutamme tarpeen mukaan. Tuemme lapsia arjessa mm. kuvien ja pienryhmätoiminnan avulla. Teemme yhteistyötä suomi
toisena kielenä –lastentarhanopettajan kanssa ja konsultoimme häntä tarvittaessa. Esiopetusvuoden aikana tutustumme erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa
Valmistavan esiopetuksen opinto-ohjelma kirjataan tarpeen mukaan lapsen omaan esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
Yksilölliset lasten erityiset tuen tarpeet huomioidaan lapsen omissa esiopetuksen oppimissuunnitelmissa ja tukimuodot pohditaan aina yhdessä lapsen
vanhempien kanssa. Konsultoimme kiertävää erityislastentarhanopettajaa tarvittaessa. Otamme huomioon lasten eri tuen tarpeet myös pienryhmätoiminnan
kautta. Lisäksi eriytämme toimintaa lapsen kehityksen ja taitotason mukaan. Huomioimme erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet myös oppimisympäristön
muokkaamisessa, esimerkiksi kuvien ja apuvälineiden käytössä.
Moniammatillinen arviontikeskustelu
Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä
erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan terveydenhoitaja tai muu asiantuntija.

Keskustelun
päivämäärä

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö
Päiväkotimme aloitti toimintansa alkuvuonna 2016 ja koulu aloitti syksyllä 2016. Yhteistoimintasuunnitelma tehdään valmiiksi
tänä lukukautena. Kalasataman peruskoulun ensimmäisen luokan kanssa teemme yhteistyötä kuukausittain.

Suunnitelman
päivämäärä

Muut yhteistyötahot
Kalasataman peruskoulu, Korkeasaaren eläintarha, kirjastot, Päiväkoti Pikkutylli, museot
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