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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Tähdet-esiopetusryhmässä on 10 esikoululaista. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja 

sekä erityislastentarhanopettaja perjantaisin. 
Toiminta-aika on klo 9.00-13.00. Esikoulupäivä alkaa aamupiirilla, sen jälkeen on yhteistä toimintaa ja vapaata 

leikkiä. Lounaan jälkeen esikoululaiset menevät ulos leikkimään. Ulkoilun jälkeen on lyhyt lukuhetki. Lapsilla on 
mahdollisuus liikkua päivittäin niin sisällä kuin ulkonakin. 
Tähtien tilana toimii päiväkodin jumppasali, joka muuntautuu helposti eri käyttötarkoituksiin mm. majaleikkeihin, 

renkailla ja köysillä jumppaamiseen ja esikoulutehtävien tekemiseen. Leikki- ja liikuntatiloina toimivat myös 
käytävä, jossa on kiva pelata esim. jalkapalloa tai pyöräillä sisäpyörillä, leikkipaikaksi muutettu pommisuoja, nk. 
laiva sekä päiväkodin piha. Ryhmässä olevat lelut ja pelit ovat lasten ulottuvilla ja saatavissa. Myös liikunta- ja 
musisointivälineet ovat lasten käytettävissä. Muita oppimisympäristöjä ovat mm. Kanneltalo, kirjasto, lähialueen 
leikkipuistot ja lähimetsät. 
Ryhmän toiminnassa painottuu vuorovaikutustaitojen harjoittelu: toisten ihmisten tunteiden, tarpeiden, viestien ja 

toiveiden tunnistamista ja huomioimista sekä kuuntelemista ja puhumalla konfliktien selvittämistä.  
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Laaja-alainen osaaminen on tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus. 

Käytännössä laaja-alainen osaaminen näkyy kyvyllä käyttää tietoja ja taitoja erilaisten tilanteiden edellyttämällä 
tavalla.  
 Lasten toimintaa ja leikkiä havainnoidaan, lapsilta kysellään toivetoiminnasta ja mieluisista leikeistä. Alkusyksyllä 
kaikki esikoululaiset haastateltiin. Haastetteluista nousi esiin, että lapset haluavat opetella mm. kirjaimia, lukuja, 
lukemista ja jalkapalloa. Lapset haluavat myös mm. leikkiä barbeilla, leikkiä piilosta ja hippaa, käydä retkillä sekä 
luistella ja pyöräillä. Nämä toiveet otetaan huomioon toiminnassa. Lisäksi aikuiset laajentavat ja syventävät 
lasten kiinnostuksen kohteita tuomalla esiin uusia ideoita ja näkökulmia sekä nostamalla esiin lasten tarpeista 
nousevia teemoja. Syksyllä uusia leluja ja uutta sisustusta hankittaessa lasten tarpeet ja toiveet otettiin 
huomioon.  
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Syksyn ensimmäinen projekti oli esikouluryhmän nimestä päättäminen. Kaikki lapset esittivät oman 

ehdotuksensa, ja näistä ehdotuksista lapset lopulta äänestivät ryhmän uudeksi nimeksi Tähdet. 
Syyskaudella vuorovaikutustaitoja ja tunteiden hallintaa harjoitellaan Mun ja sun juttu! –oppaan ja siihen liittyvän 

Piki-kuvakirjan avulla. Piki on tarina ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta, itsetunnon vahvistamisesta, tunteista 
ja ystävyydestä. Kirjaa luetaan ja käsitellään viikoittain keskustelemalla, yhteisleikkejä leikkimällä, käden taitoja 
harjoittelemalla sekä nukketeatterin keinoin.  
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Lapset ja aikuiset kuvaavat toimintaa ja arkea. Dokumentteja ja lasten tuotoksia asetetaan nähtäville ja lopuksi 

ne kerätään lasten kansioihin. Lapsilta kysytään toiminnan jälkeen, mikä oli mieluisaa tai hymynaaman 
valitsemalla lapset ilmaisevat oliko tehtävä helppo tai vaikea. Lisäksi aikuiset havainnoivat lasten arkea. 
Havaintojen ja dokumenttien pohjalta aikuiset suunnittelevat ja arvioivat omaa toimintaansa viikoittain.  
 
Huoltajien osallisuus  
Yhteistoimintamuotoja vanhempien kanssa ovat toimintaillat, yhteiset juhlat ja vanhempainryhmä sekä leops-

keskustelut. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan yhteisille retkille. Huoltajille kerrotaan päivittäiset kuulumiset 
haku- ja tuontitilanteissa, muuta informaatiota välitetään sähköpostitse ja ilmoitustaululla. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Lukukauden alussa on painotettu ryhmäytymistä yhteisleikkien avulla ja opettelemalla nimiä. Yhdessä on 

pohdittu millainen on kiva kaveri. Piki–tarinan kautta harjoitellaan kaveritaitoja. 
Aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa lapsia kuunnellen, heidän tarpeitaan havainnoiden 

ja myönteistä kasvua painottaen. 
Päivärytmillä ja toimintaympäristöä muokkaamalla pyritään takaamaan kiireettömyys sekä työskentely- ja 

leikkirauhaa. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Suomen kieltä vahvistetaan arjessa, peleissä ja leikeissä.Ymmärtämistä tuetaan kuvin: päivä- ja viikkostruktuurit, 

uusien laulujen sanat yms. Eri kieliä ja kulttuureita tuomme esiin harjoitelemalla pieniä lauluja ja sanontoja eri 
kielillä. Osoitamme kiinnostusta erilaisia tapoja ja juhlia kohtaan keskustelemalla niistä. Perjantaisin kokoontuu 
erityisopettajan vetämä Jänis posti –kerho, jossa harjoitellaan kielen taitoja pienryhmässä. 
 
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 
23.8.2017 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
10.10.2017 

Muut yhteistyötahot  
Neuvola, perheneuvola, lastensuojelu, kiertävä erityislastentarhanopettaja Taina Koivula, suomi toisena kielenä 

lastentarhanopettaja Minna Lehtivuori-Ahonen sekä Kannelmäen peruskoulu. 
 

 


