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Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma
 on  käsitelty ja hyväksytty
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Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Minna Virtanen

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)

Esiopetusryhmä 21 lasta, lisäksi talon integroidussa erityisryhmässä 2 esiopetuksen piirissä olevaa lasta.
Toiminta-aika on 8.30-12.30.

Toimintaympäristönä toimivat omat ryhmätilamme, päiväkodin piha, lähipuistot ja ulkoiluauleet, metsä ja
kaupungin kulttuurikohteet. Loka-marraskuun vaihteessa päiväkotimme muuttaa väistötiloihin, joka sijaitsee
päiväkodin välittömässä läheisyydessä.

Syksyn aikana toimintamme tapahtuu pääosin kolmessa pienryhmässä. Pienryhmissä lapset saavat harjoitella
uusia taitoja ja sosiaalisia suhteita aikuisen tiiviimmässä ohjauksessa. Ryhmässämme lasten tarpeet vaihtelevat.
Pienryhmät mahdollistavat toiminnan ja opetuksen eriyttämisen sekä lasten yksilöllisemmän huomioimisen.
Toimintaa toteutetaan myös koko ryhmässä, kevätkaudella enenevissä määrin.

Esiopetuspäivä rakentuu vaihdellen vapaasta leikistä, ulkoilusta, ohjatuista tuokioista, retkistä sekä arjen
toiminnoista. Eri päivinä toiminnot painottuvat eri tavoin. Leikkien valintaa tukee kuvitettu leikkitaulu, jonka avulla
myös suomea opettevat lapset pääsevät ilmaisemaan toiveensa.
Ote vanhemmille lähtettävästä viikkokirjeestä : ”Perjantaina toteutimme pitkästä aikaa leikkipariarvonnan.
Leikkikaverit arvotaan ja heidän kanssaan leikitään sisäleikin ajan. Aikuinen auttaa tarvittaessa leikissä.
Arvontojen tavoitteena on, että lapset oppisivat leikkimään myös muiden kuin kaikista tutuimpien kaveriensa
kanssa. Ennen lounasta nautimme ulkoliikunnassa polttopallon ja juoksuviestin merkeissä.”

Oppimisympäristö rakennetaan tukemaan lasten kielitietoisuutta ja kielellistä kehitystä. Päivärytmi sekä muita
arkeen liittyviä asioita löytyy kuvitettuna ryhmätilan seinällä. Suuraakkoset ja lasten tuottamia tekstejä on tarjolla
lasten tutkittavaksi ryhmätilassa. Päivittäiset keskustelut esimerkiksi ruokapöydässä ovat osa
toimintakulttuuriamme.

Lasten piirrokset ja muut taideteokset näkyvät ryhmätilassa. Lapset saavat vaikuttaa oppimisympäristönsä
rakentamiseen myös tuomalla leikki-ideoitaan esiin.

Päiväkodin toimintasuunnitelmasta on kirjattu sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolisensitiivisyys. Tiedostamme
sukupuoleen liittyviä käsityksiämme ja vältämme luokittelemasta lapsia sukupuolen mukaan. Rohkaisemme
lapsia kokeilemaan erilaisia asioita ja leikkejä sukupuolesta riippumatta.

Tällä toimikaudella keskitymme erityisesti lasten työskentelyvalmiuksen sekä vuorovaikutus- ja leikkitaitojen
tukemiseen. Toimintaa toteutetaan monipuolisesti hyödyntäen eri työtapoja: leikkien, liikkuen, taiteillen ja tutkien.
Toiminta pohjautuu lasten leopseista nousseisiin kiinnostuksen kohteisiin ja oppimisen tarpeisiin. Lisäksi
huomioimme, kuuntelemme ja havainnoimme lapsia arjessa ja mukautamme opetusta niiden mukaan.

Teemme yhteistyötä kirjaston, museoiden, liikennepuiston, seurakunnan ja liikuntaseurojen kanssa.
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Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)

Kuuntelemme ja havinnoimme lasten keskusteluja ja leikkejä sekä toimintaa ohjatuilla tuokioilla. Haastattelemme
lapsia ja vanhempia heidän odotuksistaan, toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Myös lasten piirrokset,
valokuvat ja muut taideteokset antavat tietoa heidän maailmasta.
Näiden pohjalta syvennymme vuoden aikana erilaisiin teemoihin.

Vältämme valmiita vastauksia, ja rohkaisemme lapsia pohtimaan asioita. Tavoitteena on, että lapsi oppisi
luottamaan taitoihinsa oppijana sekä löytämänä omia vahvuuksiaan. Kannustamme harjoittelemaan myös
vaikeita taitoja. Tutustumme lasten kanssa monipuolisesti eri kulttuureihin. Käymme museoissa, kuuntelemme
musiikkia, tutustumme taiteeseen ja kirjoitettuun kieleen. Ohjaamme lapsia myös ilmaisemaan itseään
monipuolisesti.

Kuvaus retkipäivästämme: ”Torstaina menimme bussilla kulttuurikeskus Caisaan katsomaan ”Suomi 100 lapsen
silmin”-nukketeatterinäytelmää. Aamupiirillä katsoimme yhdessä reittioppaan ja tutkimme ohjeita perille.
Keskustelimme myös siitä, että Suomen itsenäistymisestä tulee joulukuussa sata vuotta täyteen. Erityisesti sota,
Suomen menetetty toinen käsivarsi ja sotien aikaan syntyneet isovanhemmat puhututtivat lapsia. Itse
näytelmässä kerrottiin ajasta juuri itsenäistymisen jälkeen.”

Lapset saavat tutustua erilaisiin tvt-välineisiin, esimerkiksi kameraan, tietokoneeseen ja tablettiin. Kamera on
lasten vapaassa käytössä ryhmässä. Hyödynnämme teknologiaa myös tiedon etsimisessä. Ryhmässä on
käytössä oppimispelejä.

Kalenterivuoden tapahtumat huomioidaan muun muassa järjestämällä juhlia esiopetusryhmässä sekä koko
päiväkodin voimin. Keskustelemme erilaisista perinteistä ja kulttuureista sekä harjoittelemme hyviä tapoja
erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Otamme selvää ryhmän perheiden erilaisista perinteistä myös vanhemmilta.

Kannustamme lapsia omatoimisuuteen arjen perustaidoissa. Keskustelemme hyvinvointiin liittyvistä asioista,
kuten ravinnosta, liikunnasta ja levosta. Lapset harjoittelevat omista tavaroistaan ja ympäristöstä huolehtimista.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Oppimiskokonaisuudet, teemat ja projektit nousevat ryhmässä tehdyistä havainnoista, keskusteluista sekä
leopseihin asetetuista tavoitteista. Eri tiedon- ja taidonalueet painottuvat projekteissa eri tavoin.

Syksyn ensimmäinen teema oli ”Minä ja perhe”, joka käynnisti toiminnan ja tutustutti lapsia toisiinsa.
Toinen teemamme on nimeltään ”Hyvät ja ihanat Revontulet”, jonka tavoitteena on ryhmähengen vahvistaminen,
itsetunnon tukeminen sekä toisten hyväksyminen. Teema nousi ryhmän tämän hetken tarpeista, joita olemme
havainneet ryhmän arjessa.
Ote viikkokirjeestä kertoo tämän teeman alkamisesta: ”Ensi viikolla aloitamme ryhmässä uuden teeman, ”Hyvät
ja ihanat Revontulet”. Teeman tavoitteena on vahvistaa lasten itsetuntoa auttamalla heitä löytämään
vahvuuksiaan sekä luomalla kehumisen kulttuuria ryhmään. Teeman tavoitteena on myös vahvistaa
ryhmähenkeä sekä opettaa lapsille leikkitaitoja sekä taitoja auttaa ja tukea toisiaan. Käsittelemme aihetta
yhteisissä keskusteluissa sekä erilaisin ryhmäyttävin leikein ja harjoituksin (muun muassa vuorovaikutusleikki
ryhmässä, kaverin piirtäminen ja kehuminen, omien vahvuuksien löytäminen) Myös nassikkapaini
liikuntatuokioilla vahvistaa lasten vuorovaikutusta. Luemme aiheesta tarinoita ja pidämme ohjattuja leikkituokioita,
joissa mallinnamme yhteistä leikkiä ja ristiriitojen ratkaisua.  Käsittelemme myös kiusaamista ilmiönä. Ryhmässä
on ilmennyt ulkopuolelle jättämistä, riitoja ja muita vaikeuksia kaverisuhteissa, joten tahdomme tällä teemalla
vastata ryhmän tarpeeseen. Jos teille vanhemmille tulee mieleen ideoita teeman toteutukseen, esimerkiksi hyviä
kirjoja, otamme niitä mielellämme vastaan.”

Projektia toteutetaan muun muassa aikuisen ohjaamilla leikkituokioilla, vuorovaikutusleikkinä ryhmässä ja
tarinoilla. Etsimme ja keskustelemme omista ja toisten vahvuuksista. Luemme aiheeseen liittyviä lastenkirjoja ja
teemme myös taidetta teemaan liittyen. Liikunnassa ryhmäyttävät yhteisleikit ja nassikkapaini vievät projektia
eteenpäin.

Kalenterivuoden tapahtumat ja juhlat otetaan huomioon omina teemoinaan.
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi

Toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin pohjana ovat lasten leopsit. Huoltajien kanssa yhdessä
asetettujen tavoitteiden toteutumista esiopetusryhmän toiminnassa arvioimme tiiminä säännöllisesti.
Pääsääntöisesti lapset ovat mukana omissa leops-keskusteluissaan.

Arvioimme omaa ja lapsiryhmän toimintaa viikkopalavereissa. Videoimme lapsia ja toimintaa tukemaan uuden
toiminnan suunnittelua. Arvioimme toimintaa katsomalla videoita niin lasten kuin aikuisten kanssa.

Keräämme lasten taideteoksia, haastatteluja ja muita tehtäviä eskarivihkoihin ja kasvunkansioihin. Lasten kanssa
tarkastelemme niitä yhdessä ja lapset voivat nähdä edistymisensä vuoden aikana.

Uuden projektin alussa kartoitamme lasten ajatuksia ja toiveita kyseisestä aihepiiristä.  Projektin päättyessä
pohdimme yhdessä lasten kanssa, mitä he ovat oppineet.

Toimintasuunnitelma ohjaa toimintaamme päivittäin ja sen arviointi tapahtuu tiimipalavereissa säännöllisesti.

Huoltajien osallisuus

Huoltajien ajatukset ovat meille toiminnan suunnittelussa tärkeitä. Yhteistyö huoltajien kanssa alkoi jo edellisenä
keväänä, kun päiväkodilla oli avoimet ovet uusien esikoululaisten vanhemmille. Marraskuussa järjestämme
ryhmän oman vanhempainillan, jossa huoltajat saavat tietoa ryhmän toiminnasta ja mahdollisuuden yhteiseen
keskusteluun.

Päivittäisten tuonti- ja hakutilanteiden yhteydessä huoltajat saavat tietoa lapsensa päivän sujumisesta. Heille
lähetetään viikkokirje, jossa kerrotaan tarkemmin kuluneen viikon toiminnasta ja sen pedagogisista tavoitteista.
Viikkokirjeissä myös tiedotetaan käytännön asioista sekä kysellään ajoittain vanhempien näkemyksiä ja toiveita
toiminnan suhteen.

Leops-keskusteluissa saamme vanhemmilta arvokasta tietoa lapsesta ja he saavat kuulla lapsestaan ryhmän
jäsenenä. Asetamme yhdessä tavoitteita eskarivuoden toiminnalle.

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

Toimintaa rytmitetään niin, että lapsella on mahdollisuus sekä liikkua että levätä esiopetuspäivän aikana.
Ulkoilemme pääsääntöisesti sekä aamupäivällä että iltapäivällä. Lounaan jälkeen rauhoitumme päivälevolle,
jossa luetaan kirjaa ja rentoudutaan patjalla maaten. Syömme päiväkodin monipuolista ruokaa, ja kannustamme
lapsia maistamaan itselle vieraita makuja.

Pienryhmätoiminnan avulla annamme lapsille tilaa ja mahdollisuuden tulla kuulluksi useammin.

Vahvistamme ryhmähenkeä erilaisin leikein ja harjoituksin sekä luomalla kehumisen kulttuuria ryhmään.
Aikuinen on mukana leikeissä mallintamassa leikkitaitoja. Autamme lapsia ratkomaan ristiriitojaan
keskustelemalla. Ohjaamme lapsia leikkimään myös muiden kuin tutuimpien kaverien kanssa.

Käsittelemme kiusaamista ilmiönä lasten kanssa. Muun muassa draaman, tarinoiden ja keskustelujen avulla
pohdimme, mitä kiusaaminen on, mitä tunteita se herättää ja miten kiusaamistilanteissa voi toimia. Kiusaamisen
ehkäisyn suunnitelma esitellään ja päivitetään vanhempainillassa syksyllä.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki

Ryhmässämme on eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia, joiden suomen kielen oppiminen on eri vaiheessa.
Aikuiset sanoittavat suomea opettelevien lasten toimintaa arjessa. Toistot, nopea piirtäminen, kuvat, lyhyet ohjeet
sekä selkeä puhe auttavat osallistumaan toimintaan. Pelaamme kieltä tukevia pelejä. Laulut, lorut ja yhteiset leikit
opettavat suomen kieltä.
Harjoittelemme terveyhdyksiä ja lauluja lasten omalla äidinkielellä. Keskustelemme erilaisista perheiden tavoista
ja juhlista.
Teemme yhteistyötä alueen suomi toisena kielenä- opettajan kanssa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt

Tuemme tehostetun tuen piirissä olevia lapsia muun muassa pienryhmätoiminnan avulla. Myös nopea
piirtäminen esim. riitojen ratkaisuissa ja aikuisen vahva tuki leikkeihin liittymisessä ovat keinojamme tukea lapsia.
Selkeä, kuvitettu päiväjärjestys ja oppimisympäristö sekä toisto helpottavat arjen hahmottamista.
Kaksi esiopetuksen piirissä olevaa lasta kuuluu talon integroituun erityisryhmään. Ryhmän esikoululaiset saavat
säännöllisesti mukautettua esiopetusta. Esiopetus tapahtuu arjessa muun ryhmän toimintaan osallistuen sekä
pienryhmätoiminnassa. Tällöin harjoitellaan erityisopettajan yksilöllisellä tuella erityisesti toiminnanohjausta,
toiminnan alusta loppuun saattamista, keskittymistä ja tarkkaavaisuutta sekä vuorovaikutus- ja empatiataitoja.
Erityisryhmässä käytetään myös kuvia ja tukiviittomia puheen tukena. He osallistuvat toisen ryhmän
esiopetukseen omien tarpeidensa ja taitojensa mukaan.
Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. Moniammatilliseen
arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja,
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)
Kiertävä erityislastentarhanopettaja Mirja Häyrynen, S2-opettaja Riitta Hakkarainen ja
lto Ulla Kiehelä

Keskustelun
päivämäärä
14.9.2017

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)
Liite
Liite saapuu myöhemmin.

Suunnitelman
päivämäärä
21.9.2017

Muut yhteistyötahot

Tulkkipalvelut, lastensuojelu, alueen muut päiväkodit, neuvolat, koulut, puhe- ja toimintaterapeutit, kiertävä
erityislastentarhanopettaja, S2-opettaja ja oppilaitokset. Teemme myös yhteistyötä eri projektien merkeissä
kaupungin eri kulttuurikohteiden kanssa.

Esiopetuksesta vastaava lto/elto
lto Ulla Kiehelä ja elto Christa Welin


