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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Esiopetusta on kahdessa ryhmässä,Pikachuissa ja Sateenkaaret Tiikereiden integroidussa erityisryhmässä, 

lapsia on yhteensä 27. Ryhmät on edelleen jaettu pienryhmiin.Esiopetuksen toiminta-aika on klo 9 -
13.Päiväkodin sisä- ja ulkotiloja sekä lähiympäristöä palveluineen käytetään porrastetusti päiväkodin muiden 
lapsiryhmien kanssa. Molemmilla esiopetusryhmillä on oma kotiryhmänsä. Painopistealueina ovat vuorovaikutus-
,tunne- ja yhteistyötaidot sekä lapsen kielellisen kehityksen edistäminen.  Koko päivähoitoyksikön 
painopistealueena on lasten liikunnan lisääminen, ilmaisu sekä luonto- ja ympäristökasvatus.Esiopetuspäivään 
sisältyy ohjattua toimintaa ja leikkiä.Leikkiä hyödynnetään oppimisprosessissa ja sillä on arvo itsessäänkin 
lapsen arjessa. Kaikilla arjen tilanteilla esim. ruokailut,pukemiset on pedagoginen arvo. Toiminnallisista 
työtavoista mainittakoon pienryhmätoiminta, yhteiset toimintapäivät, kuvien käyttö, 
leikkipari/leikkitaulumenetelmät.  
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Lasten havainnointi,leop-keskustelut ja lasten kokoukset ovat osa toiminnan suunnittelua. Toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisenä on aikuisten herkkyys ja vastaanottavuus lapsista lähteville ideoille, 
lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja jokaisen vahvuuksien löytäminen.  
Perustarvikkeita, kuten leluja ja pelejä sekä erilaisia materiaaleja pidetään lasten saatavilla  ja 

oppimisympäristöä kuvitetaan.   
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Suomalainen kulttuuri ja kalenterivuosi otetaan huomioon teemojen valinnassa ja toiminnan suunnittelussa esim. 

YK:n päivä,lasten oikeuksien päivä, isänpäivä,Suomen 
itsenäisyyspäivä,joulu,uusivuosi,laskiainen,pääsiäinen,vappu ja äitienpäivä.Jokaisen lapsen oman 
kulttuuritaustan ymmärtäminen laajenee muiden kulttuurien tuntemuksen kautta. Valokuvausprojekti, erilaiset 
taideprojektit (esimerkiksi oma kuva). Hyödynnetään lähiympäristöä oppimisympäristönä, nivotaan 
oppimiskokonaisuudet sujuvaksi kokonaisuudeksi mm.leikin, liikunnan, kädentaitojen ja musiikin keinoin.   
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
 Dokumentointi- ja arviointivälineinä ovat lapsihavainnointi tiimin kesken, lapsen leops-keskustelut lapsen ja 

vanhempien kanssa, valokuvien sekä erilaisten lasten ilmaisullisten tuotosten arviointi . Lapsi vaikuttaa arjen 
kulkuun omalla toiminnallaan ja toiveillaan, toimintaa arvioidaan yhdessä lasten kanssa keskustelemalla (esim. 
hyvä- huono, hauska-tylsä, peukku ylös-peukka alas, piirtäminen,hymynaama-neutraali,pettynyt naama). 
Esiopetustoimintaa arvioidaan päivittäisten keskustelujen avulla (vanhemmat, lapset), viikottaiset tiimipalaverit, 
yksikön kehittämispäivät,asiakastyytyväisyyskyselyt, toimintasuunnitelman arviointi keväällä sekä 
yhteistoimintasuunnitelman arviointi yhdessä alkuopetuksen kanssa.  
 
 
Huoltajien osallisuus  
Toiminnalliset vanhempainillat, sähköiset ja paperitiedotteet, viikko-ohjelma/kuukausiohjelma eteisen 

ilmoitustaululla, Lapsen esiopetuskeskustelut vähintään kaksi kertaa esiopetusvuoden aikana, tarvittaessa 
useamminkin, jokapäiväinen keskustelu lasta tuotaessa tai hakiessa/puhelimen hyödyntäminen. Järjestetään 
vuoden kiertoon liittyviä juhlia,teemailtoja ym. yhteistoiminnallista toimintaa. Vanhempaintoimikunta tuo oman 
panoksensa lasten toimintaan. 
Tiedotus,informaatio ja keskustelu ovat avainasemassa,jotta vanhempi tietää mitä esiopetuksessa ja esiopetusta 

tukevassa päivähoidossa  tapahtuu ja voi vaikuttaa halutessaan 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Hyvinvointia edistetään resurssien puitteissa esimerkiksi Askelettain materiaalia hyödyntäen, tunnekuvia apuna 

käyttäen, lastenkokoukset, tunne-ja vuorovaikutustaitojen jatkuva kehittäminen ja arviointi. Yksikössä on käsitelty 
lasten kiusaamattomuusohjelmaa. Lasten yksilöllisistä tarpeista lähtien tuetaan kaverisuhteita yli ryhmärajojen, 
esimerkiksi yhteiset toiminta-aamut, leikkiparit, retket.  
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Viikottaiset kili-kerhot tai muu yksilöllinen kielen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen eri menetelmin. Eri kulttuurit 

otetaan huomioon keskustelussa lasten ja perheiden kanssa. Oman kulttuurin tuominen esille 
oppimisympäristössä ja toiminnassa. Esimerkiksi tutustutaan eri kielisiin lauluihin, tapoihin, ruokiin. Tuetaan 
vanhempia käyttämään kotikieltä systemaattisesti lapsensa kanssa.  
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Pienryhmät,S2-opetus, esiopetusmateriaalin/toiminnan yksilöllistäminen tarvittaessa,yksilölliset puheterapiat 

järjestyvät päiväkodin tiloissa esiopetuspäivän aikana yksityisen puheterapeutin toimesta lapsen 
kuntoutussuunnitelman mukaan 
 
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 
30.9.2016 

Muut yhteistyötahot  
Yhteistyökumppaneina ovat lähikoulut,kirjasto ja muut kulttuurilaitokset,seurakunta, 

museot,urheiluseurat,neuvola, S2-opettaja,kelto,lastensuojelu, lasta tutkivat ja kuntouttavat tahot. 
 


