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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Esikouluryhmässä on 21 lasta ja kaksi lastentarhanopettajaa sekä yksi lastenhoitaja. Esiopetuksen toiminta-aika 

on klo 8.30-12.30. Tuona aikana jakaudumme toiminnan mukaan joko kahteen tai kolmeen pienryhmään. Välillä 
toimimme koko ryhmän kesken. Kerran viikossa vietämme leikkipäivää viskareiden kanssa, jolloin lapset 
valitsevat leikkitaululta leikin ja leikkikaverit. Kotipesänämme toimii kaksi ryhmätilaa, aula sekä pienempi huone. 
Lisäksi voimme toiminnan ja tarpeen mukaan hyödyntää tarvittaessa viskareiden tiloja, sekä alakertaa. Tärkeänä 
oppimisympäristönä toimii myös piha, lähimetsä, lähipuistot ja urheilukentät. Toiminnan mukaan ulkoilemme 
myös pienrymissä, jolloin ulkoilu on pedagogisesti laadukkaampaa.   
 
Painotamme toiminnassamme pienryhmätoimintaa. Tämä mahdollistaa myös s2-lasten, arempien ja 

epävarmojen lasten huomioimisen sekä osallistumisen. Toimimme myös koko ryhmän kesken, jotta lapset 
tottuvat toimimaan myös isossa ryhmässä ja huomioimaan toisia sekä kuuntelemaan (harjoittelua koulua varten). 
Arjen toimintoja harjoitellaan päivittäin muun muassa siirtymätilanteissa, ruokailuissa, pukemistilanteissa ruoka-

apulaisena ja retkillä. 
Ryhmämme toiminta rakentuu lasten ajatusten ja ideoiden pohjalta. Lasten osallisuus ja toiminnan suunnittelu 

näkyy arjessa. Esiopetuksen sisältöalueita käsitellään paljon lasten mielenkiinnon kohteiden kautta.  
Toiminnallinen oppiminen korostuu ryhmässämme.   
 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Kannustamme lapsia itseohjautuvuuteen ja omaan ajatteluun. Aikuinen ei aina kerro suoria vastauksia, vaan 

lapsi joutuu miettimään asiaa itse. Lasten ideat otetaan osaksi eskarin arkea (lasten toivepuu, joustetaan omista 
suunnitelmista tarvittaessa, tartutaan lasten ideoihin). Mahdollistetaan lasten ideat tarjoamalla monipuolista 
materiaalia. Lapset äänestävät yhteisistä asioista ("vaalit"). 
Viikoittaisilla retkillä tutustumme lähiympäristöön ja kun se on tuttua, laajennamme ajattelua eri kaupunkeihin ja 

maihin jne. Merkitsemme karttaan kunkin asuinpaikan. Myöhemmin tutustumme myös siihen missä eri maissa 
ryhmämme lapsilla on sukujuuria.  
Vuorovaikutustaitoja harjoittelemme päivittäin arjen leikkitilanteissa ja toiminnoissa. Juttelemme lasten kanssa 

päivittäisistä hyvistä teoista ja onnistumisista. Näistä palkintona lapset saavat helmiä. Purkin täytyttyä 
juhlistamme asiaa kakkukestein, jotka lapset suunnittelevat.  
Monilukutaito näkyy arjessamme päivittäin leikin, kirjallisuuden, lorujen ja erilaisten tehtävien kautta. 
Lasten kanssa käytetään i padeja tai älypuhelinta tiedonhankintaan sekä oppimispelien pelaamiseen.   
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Ryhmän projektit ovat lähteneet lasten leikeistä ja ideoista. Tällä hetkellä lapsilla on leikkiprojekti ravintola-

lelukauppa Simpukkala. Leikkiä rakennetaan pikkuhuoneeseen, jossa se saa rauhassa kehittyä eikä sitä tarvitse 
välillä purkaa pois. Leikkiprojektiin sisällytetään kielellisiä, matemaattisia, sosiaalisia ja kuvallisia harjoitteita. 
Leikkiprojekti tukee myös paljon kädentaitoja. Ekologisuus ja kierrätysmateriaalit tulevat osaksi projektia leluja 
toteutettaessa. 
 Isona teemana ryhmässämme on hyvät tavat. Toimintakauden alussa sovimme yhteiset tavat toimia eskarissa 

ja niiden pohjalta keräämme helmiä onnistumisista. Päivittäin keskustelemme päivän tapahtumista ja lapset 
arvioivat omaa toimintaansa. Lapset keksivät itse, että joissain tilanteissa helmiä joudutaan myös poistamaan. 
Hyvät tavat on koko vuoden kantava teema ja projekti päätetään juhliin, jotka lapset itse suunnittelevat.  
Viikoittaisen jumpan kautta opitaan perusliikuntataitoja ja liikunnan merkitys ryhmässämme on iso. 
Viikottaisiin metsäretkiin sisältyy liikennekasvatusta, luontoon tutustumista ja luonnon kunnioittamista, vuoden 

aikojen havainnointia sekä matemaattisen ja kielellisten taitojen opettelua. 
 
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Tiimin viikkopalavereissa arvioidaan toimintaa ja tehdään muutoksia oppimisympäristöön tms. mikäli tarvetta on. 
Lisäksi toimintaa arvioidaan lasten kautta ja muokataan toimintatapoja tarvittaessa. Lasten haastatteluissa tulee 

esiin mikä toiminnassa on mieluista ja mikä ei.  
Lisäksi toimintaa dokumentoidaan piirustuksin, valokuvin ja videoin/äänityksin. 
Aikuisilla on toimistossa ajatuskartta, jossa näkyvät leops-keskusteluissa esiin tulleita harjoiteltavia asioita. 

Ajatuskartasta muistuu mieleen mitä asioita toimintaan tulee sisällyttää. Palaamme joulun jälkeen ajatuskarttaan 
ja arvioidaan toimintaa.  
 
 
Huoltajien osallisuus  
Vanhempainilloissa osallistetaan vanhempia aktivoimalla heidän välistä keskustelua esiopetuksen sisällöistä. 

Vanhempien ideat ja toiveet otetaan osaksi eskarin arkea. Päivittäiset keskustelut ovat myös tärkeitä sekä leops-
keskusteluissa esiin tulleet asiat. Vanhempien "erikoisosaamisia" ja suhteita esim. taidemuseoon tms. 
hyödynnetään ryhmän toiminnassa.  
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Hyvät tavat helmiprojekti tukee kiusaamisen ehkäisyä ja lasten hyvinvointia sekä tasa-arvoa. 
Lapset ottavat metsäretkille joka viikko retkieväät, jotka ovat terveelliset ja ravitsevat (ei herkkuja). Arjessa 

kannustamme lapsia maistamaan kaikkia uusia makuja ja ruokia. Liikuntaa meillä on päivittäin. Lisäksi pidämme 
lasten lepoa ja pysähtymistä tärkeänä, jonka vuoksi jokainen lapsi lepää päivän aikana. 
Arjessamme ei erotu poikien ja tyttöjen leikit tai värit, vaan ryhmämme toimii sukupuolisensitiivisesti. 

 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Keskisellä varhaiskasvatusalueella suunnitelmallista suomen kielen opetusta annetaan kaikissa esiopetuksen 

tilanteissa lapsen opetuksen tarpeet huomioiden. Lisäksi kielen oppimista tuetaan yksilöllisellä opetuksella 
viikoittaisella s2-kerholla. Myös säännöllinen pienryhmätoiminta ja kuvat osana opetusta tukee lasten kielen 
oppimista. Opetuksen tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan toimintakauden alussa yhteistyössä s2-
lastentarhanopettajan kanssa. Opetuksen toteutumista, lapsen suomen kielen oppimista sekä lapsen äidinkielen 
taidon kehittymistä arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa leops-keskusteluissa. 
 
Kielten ja kulttuurien moninaisuus huomioidaan arjen toiminnassa sekä projekteissa. Eri maiden liput ja 

maantieteellinen sijainti tulee näkyväksi oppimisympäristössämme. Tutustumme myös eri kielten tapoihin sanoa 
esim. päivää, kiitos jne.  
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Keskisellä varhaiskasvatusalueella suunnitellaan yhdessä esiopetuksen tehostetun ja erityisen tuen resurssien 

kohdentaminen toimikausittain päivähoitoyksiköihin ja niiden ryhmiin lasten tuen tarpeesta lähtien. Tuki 
suunnitellaan yhdessö vanhempien ja lasta/perhettä tukevan moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa ja 
toteututeaan esiopetusryhmässä pedagogisesti sovituin tavoin. Tuen toteutumista ja lapsen tuen tarvetta 
arvioidaan Leops-keskusteluissa sekä vuoden vaihteen jälkeen yksilöllisessä monialaisessa 
verkostokeskustelussa, jossa arvioidaan tulevaa koulupolkua ja siellä tarvittavaa tukea. Tehostettua/erityistä 
tukea tarvitsevalle lapselle kirjataan esiopetusvuoden aikana pedagoginen arvio (tehosettu tuki) ja pedagoginen 
selvitys (erityinen tuki) esiopettajan ja ryhmässä toimivan erityislastentarhanopettajan tai kiertävän 
erityislastentarhanopettajan yhteistyönä. 
 
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 
29.8.2017 

Muut yhteistyötahot  
Vallilan koulu, puheterapeutti, lastenneuvola, psykologit, lähipäiväkodit, Vilske (turkulainen päiväkoti), 

esiopetuksen kuraattori, S2-lastentarhanopettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja, seurakunta, Stadin 
ammattiopisto, kirjasto, Helsingin yliopisto. 
 


