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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Ryhmät:
Päiväkodissa on kaksi esiopetusryhmää, päiväryhmässä 18 lasta ja vuorohoidossa 13 lasta.

Toiminta-aika:
08.30 – 12.30, vuorohoidossa lisäksi 13.00–14.30.
Toiminta alkaa yhteisellä kokoontumisella, jossa pohjustetaan tulevan päivän aihetta. Osa toiminnasta

toteutetaan pienryhmissä.

Tilat:
Päivähoitoyksikön sisätiloja ja piha-alueita käytetään monipuolisesti toiminnan mukaan.
Lähiympäristöä hyödynnetään mm. metsä, kirjasto, liikuntapuistot, Pirkkolan urheilupuisto.
Lapset osallistuvat sekä oppimisympäristön suunnitteluun että rakentamiseen. Esiopetusvälineet ovat lasten

saatavilla.

 Toiminnallisena painotuksena on "Metsä". Opimme leikin, tutkimisen, draaman, liikunnan ja taiteen kautta.

Yhteistyökumppaneita ovat vanhusten palvelukoti, kirjasto, teatterit, museot, uimahalli, lähialueen ala-aste,
Ooppera, leikkipuisto, ulkoilualueet, liikennekaupunki, urheiluseurat, perinneleikit ry.
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Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Esiopetuksen toteutuminen pohdinta, tiedonhaku, tutkiminen, lapsen kysymykset, uteliaisuus, ajattelu ja

oppiminen, asioiden kyseenalaistaminen, kriittinen ajattelu.

Ajattelu ja oppiminen
Leikki on oppimisen tärkeä väline. Keskustelut yksin, pareittain ja ryhmissä. Keskusteluista syntyneiden uusien

tietojen jakaminen ryhmän muille jäsenille.

Ajattelun kehittäminen:
Luodaan turvallinen ilmapiiri kriittiseen ajatteluun ja itseilmaisuun sekä ongelmien ratkaisuun. Otetaan huomioon

lasten kysymykset. Ajattelun kehittäminen, johon kuuluvat oletukset/ havaintojen tekeminen, pohdinta ja
johtopäätökset. Projektityöskentely tukee lapsen ajattelua, oppimista ja osallisuutta.

Kulttuurinen osaaminen
Huomioidaan eri kulttuurit ryhmän arjessa, mm. juhlat ja kielet ja tavat. Lisäksi vierailut eri kulttuurikohteisiin,

esimerkiksi Kiasma, Heureka, Kaupunginmuseo, Ooppera, Ateneum ja Luonnontieteellinen museo. Lapset
vaikuttavat retkikohteiden valintaan.

Vuorovaikutus ja ilmaisu
Kiusaamiseen puututaan välittömästi. Harjoitellaan ristiriitojen ratkaisua, rohkeaa vastaamista, oman mielipiteen

ilmaisemista ja hyviä käytöstapoja. Lapsia rohkaistaan erilaiseen ilmaisuun esimerkiksi lasten tekemät teatterit,
sadutus, satuliikunta, lasten haastattelut ja lapset haastattelevat, valokuvaaminen, kuvataiteellinen ilmaisu ja
musiikillinen ilmaisu.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Arjen taitoja vahvistetaan rohkaisemalla lasta yrittämiseen, terveydestä huolehtimiseen ja kohtaamaan haasteita:

hygienia, vaatetus, ruokailu.
Lasta rohkaistaan pyytämään apua. Arjen tilanteissa harjoitellaan tunteiden ilmaisemista ja säätelyä. Liikunnan

merkitys on tärkeä hyvinvoinnille ja terveydelle.Toimintaamme ohjaa alle kahdeksanvuotiaiden
liikuntasuositukset. Harjoittelemme turvallista liikkumista liikenteessä, johon kuuluvat sekä Kanervan oma että
kaupungin liikenneopetus.

Monilukutaito
Monilukutaito on kerrontaa, kuuntelemista ja analysointia. Tutustutaan sanomalehtiin esimerkiksi viikon uutinen

ja sen käsittely, kirja-arvostelut, lasten pitämä Minä-kirja, jossa he pääsevät kuvittamaan/sanoittamaan tunteitaan
ja ajatuksiaan, tulkitaan eleitä ja ilmeitä valokuvista.Tutustutaan kirjaimiin ja numeroihin. Harjoitellaan ja
hyödynnetään TVT-laitteita ja ohjelmia. Monilukutaitoa ovat myös vuorovaikutus toisten kanssa ja ympäristön
viestien tulkinta (esimerkiksi liikennemerkit).

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tutustutaan eri laitteisiin sekä harjoitellaan niiden käyttöä. Hankitaan tietoa hyödyntämällä sanomalehtiä, kirjoja

ja erilaisia sovelluksia esimerkiksi Sports tracker, Google maps, Aparaatti saari – ohjelma, Ekapeli kielellisiä
valmiuksia vahvistamassa. Vuorovaikutus toisten kanssa. Lapsia ohjataan monipuoliseen tiedonhallintaan.

Osallistuminen ja vaikuttaminen
Aikuisella herkkyys ja aikaa kuunnella lasta. Lapset suunnittelevat, toteuttavat sekä arvioivat toimintaa.
Menetelmät: Lasten kokoukset, lapsen itsearviointi, viikkoarviointi, pohtiminen, haastattelut, keskusteleminen ja

kuunteleminen, lasten havannointi.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Tänä vuonna projektin aiheeksi valikoitui "Mitä metsä tuo mieleen". Aihetta lähestyttiin ryhmissä yhdessä

pohtien, metsässä vieraillen ja ajatuksista koottiin miellekartta. Olemassaoleva tieto, taidot, kokemukset on
pohjana uuden omaksumiselle. Esimerkkinä retki Pirkkolan metsään: ryhmäytyminen, liikenteessä liikkuminen,
ympäristön havainnointi, luonnonsuojelu. Metsään oli tehty toiminnallisia pisteitä, jotka liittyivät projektin
aiheeseen - luokittelua, valokuvaamista, taideteos luonnon materiaaleista, liikunnallinen rata, kielellinen tehtävä
ja havainnointia eri aistein. Retkeen kuului myös eväiden syönti ja leikki.Toimimme yhtenä ryhmänä,
pienryhmissä, pareittain ja yksin. Myöhemmin lapset tekivät kertomuksen retkestä kera ottamiensa valokuvien.
Toiminnassamme huomioimme Suomi 100 -juhlavuoden.
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi
- Lasten kasvunkansiot ja projektikansiot, kamerat, videot, tabletti.
- Lasten havainnointi ja havainnointien kirjaus sekä lasten haastattelut.
- Lasten itsearviointikaavake, lasten oma viikkoarviointi.
- Vanhempien arviointi lapsista Leops-keskusteluissa. Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa, vanhempain

illat, tiimikokoukset, opettajien pedagogiset kokoukset, asiakastyytyväisyyskysely, risut ja ruusut, päiväkodin
johtajan pitämät kehityskeskustelut, tiimikehityskeskustelut.

Huoltajien osallisuus
- Huoltajilla on mahdollisuus esitellä oma perheensä, valokuvin jne.
- Vanhemmat voivat osallistua retkille ja toimintaan
- Leops-keskustelut
- Työpaikkavierailut
- Vierailu esiopetusryhmässä
- Asiakastyytyväisyyskysely
- Viikko/kuukausikirjeet
- Vanhempainillat
- Juhlat, tapahtumat ja tempaukset
- Vanhempien kanssa käytävät päivittäiset keskustelut
- Vanhempien haastattelut
- Erilaiset seinäkyselyt

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Luodaan turvallinen ympäristö, jossa aikuinen on herkkä lapsen tarpeille. Oppilashuolto perustuu

luottamukselliseen yhteistyöhön kotien ja muiden lasta huoltavien kanssa. Pidämme tärkeänä yhteistyötä koulun
ja päivähoidon välillä. Emme hyväksy kiusaamista ja siihen puututaan aina ja välittömästi. Puhumme tunteista,
nimeämme niitä ja harjoittelemme tunteiden säätelyä draaman ja kirjallisuuden keinoin.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
Eri kielitaustaisilla lapsilla on tarvittaessa pienryhmätoimintaa. Leops-keskustelussa laaditaan kaksikielisyyden

suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Kielen kehitystä tuetaan kuvittamalla, sanoittamalla, hahmottamalla.
Tutustutaan eri kulttuurien kieliin, juhlapäiviin, tapoihin, perinteisiin, ruokiin ja lauluihin. Suomi toisena- kielenä
opettaja on esiopetuksessa vahva yhteistyökumppani.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa tarvittaessa.

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
- Tuemme yleisesti esiopetuksessa jokaista lasta. Kiinnitämme huomiota oppimisen valmiuksiin ja minäkuvaan.

Kannustamme, kehumme, kiitämme ja motivoimme.
-Tarvittaessa tehostetun tuen päätös tehdään yhteistyössä vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat: päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä

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

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
21.9.2017

Muut yhteistyötahot
Lastensuojelu, Suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja, Kiertävä erityislastentarhanopettaja, neuvola,

neuvolapsykologi, perheneuvola, kuraattori.


