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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 

-Suohiset 15 lasta (1 lto ja 1 lh) ja Maahiset 11 lasta (1 lto) 

-Toiminta-aika klo 9-13 

-Syksyllä ryhmät toimivat torstaisin ja perjantaisin kaikki yhdessä tai kolmessa pienryhmässä, keväällä tarkoitus 
olla enemmän yhdessä 

-Toiminta on jaettu pääosin kahteen luokkahuoneeseen. Lisäksi ulkopedagogiikkaa (koulun piha, läheinen 
metsä, Tupavuoren kenttä sekä lähialueet), koulun ruokala- ja liikuntasalia sekä aulatilaa hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan päivittäin. 

-Painotetaan liikuntaa sekä vuorovaikutustaitoja 

-Esiopetuspäivässä on leikkiä, liikuntaa, tutkimista, erilaisia työtehtäviä, ilmaisua, lepoa, ruokailu sekä 
suunnittelua ja arviointia yhdessä lasten kanssa 

-Yhteistyökumppaneina Kulosaaren ala-aste(etenkin 1.-2.-luokan solu), Kirjastoauto, päiväkoti Domus, Helsingin 
Yliopiston kasvatustieteellinen, Liikennekaupunki 

 
 

Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

-Käytetään vaihtelevia työtapoja: liikutaan, tutkitaan ja leikitään hyödyntäen olemassa olevia välineitä, toimitaan 
yhteistyössä vanhempien kanssa 
-Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan lasten kanssa yhteisissä keskusteluissa.  Lisäksi  lapsia on haastateltu 

elo-syyskuussa.  Leops-keskusteluissa lasten on mahdollisuus tuoda esiin vanhempien kanssa toiveitaan.  
Lisäksi ryhmässä havainnoidaan ja arvioidaan toimintaa jatkuvasti. 
Elämme hetkessä: retkillä ja muussa toiminnassa esiin tulleita asioita ihmetellään ja tutkitaan yhdessä, myös 

myöhemmin lasten kiinnostuksen mukaan. 
 
-Esimerkiksi liikumme ja toimimme aamupäivisin koulun pihalla sekä lähiympäristössä; puistoissa, piha-alueella, 

metsikössä tai Tupavuoren kentällä lasten toiveiden mukaan.  Joka viikko meillä on liikuntaa myös koulun salissa 
eri ryhmissä tai koululaisten kanssa.  Lähes viikottain suunnittelemme lasten kanssa retkiä myös kauemmas: 
torille, konserttiin, Korkeasaareen, Liikennekaupunkiin liittyen teemaan. Liikuntahetkiä suunnitellaan lasten 
kanssa yhdessä ennen seuraavaa tuokiota. 
- Leikissä pidämme tärkeänä lasten osallisuutta: yhteisleikit on valittu ja etukäteen suunniteltu (roolit, leikin kulku) 

lasten kanssa heidän toiveiden mukaisesti.  He ovat voineet tuoda esim. merirosvoleikkiin liittyviä tavaroita ja 
asusteita kotoa.   
Aikuiset pitävät kirjaa siitä, että kaikki lapset tutustuvat toisiinsa parileikkiprojekteissa sekä sisällä että ulkona. 
Leikkivalikko kannustaa lapsia valitsemaan erilaisia leikkejä viikon aikana. 
Omia leluja lapset voivat tuoda kiinnostuksen kohteen mukaan eskariin halutessaan. 
 

 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Yleensä teemat ja projektit käynnistyvät lasten toiveiden ja aloitteiden mukaan yhdessä keskustellen; aikuinen 
huolehtii, että jokainen tulee kuulluksi. 
- Koulun kanssa on syksyllä kolmen viikon yhteistyö: ilmiö-oppimisjakso 
- Perinteiden mukaan on joitain projekteja: Joulu- ja kevätjuhla, Isänpäivä, Äitienpäivä, Isovanhempienpäivä, 

Kalevalanpäivä, Ystävänpäivä, Kulosaari 50 vuotta, Suomi 100 vuotta 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

-Lapsilla on omat kansiot, joihin kerätään töitä 

- kameralla/tabletilla lapset kuvaavat toimintaa omalla apulaisviikollaan, 

- sähköposti vanhemmille 

- leops-keskustelussa lapsi valitsee taidon, jota haluaa harjoittaa.(Kuvat seinälle taidosta). Kehittymistä 
arvioidaan viimeistään kevään leops-keskusteluissa 

-Lisäksi lapsi arvioi osaamiaan taitoja Huiske-kirjan taitosivun perusteella 

-keskusteluissa harjoitellaan perustelemista: miten sujui? Miten jatketaan? 

 

 
Huoltajien osallisuus  

-Huoltajat saivat esittää kysymyksiä ja toiveita vanhempainillassa, samoin leops-keskustelussa ja 
hakutilanteissa.   

-Vanhempainyhdistys järjestää/tilaa toimintaa (esim. konsertteja, näytelmiä) koko päiväkodin lapsille ja 
mahdollistaa ryhmärahalla esim. maksullisen retken.  

-Huoltajilla mahdollisuus osallistua päiväkodin järjestämiin erilaisiin kyselyihin ja arviointiin vuoden aikana 

-keskustellen, sähköpostitse, valokuvin, lasten töiden kautta vanhemmille viestitään toiminnasta 

- juhlissa ja erityispäivien ohjelmissa vanhemmat näkevät "työn tuloksia". 

 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

-"Jokainen on arvokas" 
-Panostamme vuorovaikutustaitoihin: käytämme leikkivalikkoa (lapset saavat leikkiä rauhassa vuorotellen eri 

kaverin kanssa pitkäkestoisempaa leikkiä), samoin ulkona Pihakaveri-leikkiparit 
-Leikimme yhteisleikkejä myös suurella porukalla 
-arvostamme lasten osallisuutta 
-panostamme yhteistyöhon koulun kanssa (koulun säännöt sekä toimintatavat että ympäristö tutuiksi)  
-kaikki lepäävät Satuhetken ajan ja antavat toisille leporauhan 
- kahtena päivänä viikossa Maahiset ja Suohiset toimivat yhdessä, keväällä enemmän 
-pienryhmätoimintaa ja retkiä mahdollisuuksien mukaan 
-Yhdessä keskustellen opettelemme yhteisiä pelisääntöjä ja hyviä tapoja 
-Kaikki osallistuvat sukupuolesta riippumatta toimintaan ja leikkeihin 
-Aikuinen pitää tarvittaessa leikeistä kirjaa, jotta tasapuolisuus säilyy  

 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 

-Aikuinen tukee mahdollisuuksien mukaan, esim. vierellä kulkien 

-lapset ovat kaikessa toiminnassa mukana: leikkiparit, apulaisena, omien leikkien ja tekemisten korjaaminen jne 

-kuvatuki käytössä: tabletilla kuvataan päiväjärjestystä ja toimintaa ja käydään sanastoa läpi 

- Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukainen opetus eri tilanteissa 

-vanhempien tietoisuuden lisääminen tärkeää 
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Leops-keskustelussa keskustellaan ja sovitaan 
 
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 

7.9.2016 
Muut yhteistyötahot  

      

 


