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Minna-Kaisa Kauhanen

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
- Longinojassa Sadepisarat: 20 lasta ja Karvikassa Herukat: 21 lasta
- Molemmissa toimipisteissä ryhmätilojen lisäksi on käytössä pienryhmmätiloja ja liikuntasali. Sisätilojen lisäksi

esiopetuksessa käytetään lähistön ulkotiloja sekä erilaisia retkikohteita.
- Sadepisaroissa painotuksina tällä toimintakaudella ovat mm. turvallisen ja omatoimisen arjen opettelu,

ympäristön ja luonnon tutkiminen, toiminnallisuus ja liikunnallisuus. Herukoissa painotetaan leikkiä, liikuntaa ja
luontoa.
- Toiminta rakennetaan lasten mielenkiinnon kohteiden ympärille projektityöskentelynä. Lasten haastattelujen ja

havainnoinnin perusteella muokataan oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa. Lasten kaikkiin ehdotuksiin
vastataan ja yhdessä mietitään, mitkä niistä ovat toteuttamiskelpoisia. Eri välineet ja materiaalit ovat esillä ja
lasten saatavilla. Lasten kanssa on käyty läpi, missä välineitä säilytetään ja miten niitä käytetään.
- Esiopetuspäivä rakentuu siten, että jokaiseen päivään sisältyy liikkumista, leikkimistä, tutkimista, kokeilemista

sekä onnistumisen ja oppimisen kokemuksia.
- Yhteistyökumppaneita on mm. lähikoulu, leikkipuisto, alueen muut päiväkodit, seurakunta, Stadin

ammattiopisto, Malmitalo ja muu kulttuuritarjonta.

Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
 - Lasten osallisuutta lisätään luomalla mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin

(lastenkokoukset, lapset leops-keskustelussa mukana, haastattelut) Lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden
mukaan muokataan oppimisympäristöä.
 Aikuinen osallistuu toimintaan ja rikastuttaa sitä. Aikuisen tehtävänä on tuoda lasten leikkeihin ja toimintaan

ideoita sekä elementtejä, joita lapset eivät itse osaisi välttämättä vielä vaatia tai hakea.
Osassa projekteista toiset laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostuvat toisia enemmän. Aikuinen huolehtii,

että toimintavuoden aikana kaikkia osa-alueita kehitetään.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
 - Lähdetään lasten ideoista ja toiveista. Aikuisen tehtävänä on aloittaa ja lopettaa projekti/teema. Aikuinen tuo

mukaan teemoihin/projekteihin ajankohtaista ja lapsen elämää koskevaa sisältöä yksilölliset tarpeet huomioiden.
Projektit/teemat rakentuvat projektin edetessä. Aiheet tulevat esille päivittäisistä keskusteluista ja seuraamalla ja
menemällä mukaan lasten leikkeihin.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
 - Dokumentointiin käytetään mm. lasten tarinoita, piirroksia, valokuvaamista (paperi- ja digikuvat) ja eskari-

kansion keräämistä.
- Itsearviointia toteutetaan päivittäisissä keskusteluissa lasten kanssa; harjoitellaan tunnistamaan omia

vahvuuksia ja opittuja asioita . Niitä voidaan kerätä esim. lapsen omaan oppimispolkuun.
- Toimintaa arvioidaan ja kehitetään tiimin päivittäisessä keskustelussa ja viikottaisissa tiimipalavereissa.

Esiopettajat ja päiväkodin johtaja arvioivat toimintaa erillisessä palaverissa kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja
keväällä).
- Lasten kanssa toimintaa arvioidaan viikon lopuksi ja samalla pohjustetaan tulevaa.
- Vanhemmat osallistuvat arviointiin mm. päivittäisten keskusteluiden, syksyn ja kevään LEOPS-keskusteluiden,

vanhempaintilaisuuksien ja muiden yhteistyötapaamisten (esim. liikuntailtapäivät & porttikahvit) kautta.
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Huoltajien osallisuus
 - Huoltajien mielipiteitä, toiveita ja palautetta kuullaan edellä mainittujen kohtaamisten kautta. Toiveet

huomioidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta.
- Vanhempaintilaisuudet ovat vanhempia osallistavia, eikä pelkästään informatiivisia.
- Huoltajille viestimisen tukena käytetään erilaisia dokumentoinnin menetelmiä, ryhmien ilmoitustauluja,

sähköpostilistaa ja lokeroilmoituksia.

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
 - Kiusaamiseen puututaan heti ja lapsille opetetaan taitoja ratkaista ristiriitatilanteita. Jokaiselle luodaan

mahdollisuuksia ilmaista itseään. Kaikki tulevat kuulluksi ja kaikkien mielipiteitä huomiodaan ja kunnioitetaan.
Kaikilla on ryhmissä samat oikeudet ja mahdollisuudet sukupuoleen tai kulttuuritaustaan katsomatta.
Ryhmäytymiseen panostetaan varsinkin toimintavuoden alussa tutustumisleikkien ja yhteistoiminnallisten
harjoitteiden avulla.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
- Arjen tilanteita käsitellään jokaisen lapsen kulttuurin näkökulmasta.
- Lapselle annetaan hänen tarvitsemansa aika ja välineet itsensä ilmaisuun.
- Hyväksytään erilaiset ilmaisumuodot ja tutustutetaan lapset erilaisiin tapoihin ilmaista itseään.
- Lapsen tukena ryhmässä on mm. kuvatukea, leikkitaulu, kuvitettu päiväjärjestys, säännöllinen päivärytmi.
- Teemme tiivistä yhteistyötä alueen S2-lastentarhanopettajan kanssa.
- Käytämme tukena erilaisia arviointimenetelmiä (esim. Kettu-testi).
- Arjen tilanteissa ja leikissä ja toiminnassa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja.

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
- Henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat luodaan yhteistyössä lasten vanhempien ja hoitavien tahojen kanssa ja

niihin kirjataan lasta tukevat toimintatavat ja niitä sovelletaan arjessa ryhmän toimintaan sopiviksi.
- Elton kanssa mietitään rinnakkaisopetuksen ja yksilöllisen ohjauksen toteuttamista lapsikohtaisesti.

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)
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