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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
 Revontulet 21 lasta, joista kahdeksan esikoululaista ja 13 viisivuotiasta. Esiopetuksen toiminta-aika on klo 10-14. 
 Esiopetuksen toiminta-aikana Revontulet toimivat lähinnä omissa tiloissaan. Kyseessä on vuoropäiväkoti, joten aamuisin, iltaisin ja 
 viikonloppuisin lapset toimivat yhdistetyissä ryhmissä käyttäen koko päiväkodin tiloja. Päiväkodilla on oma pieni piha, jossa lapset ulkoilevat 
 lähinnä aamupäivisin, kun paikalla on vähemmän lapsia. Muut ulkoilut tapahtuvat useimmiten päiväkodin lähellä olevissa leikkipuistoissa tai 
päiväkodin oman piha-alueen ulkopuolella kerrostalojen sisäpihalla. 
 Esiopetusryhmä myös retkeilee lähialueella ja erilaisissa lapsille suunnatuissa retkikohteissa. 
 Tällä toimintakaudella esiopetusryhmän painotusalueena on tunne- ja kaveritaidot sekä koko päiväkodissa liikuntakasvatus. 
 Tyypillinen toiminta esiopetusaikaan: klo 10 lapsiryhmä siirtyy ulkoilusta sisälle, jossa on koko ryhmän (myös viisivuotiaat) yhteistä toimintaa 
 teematyön menetelmiä soveltaen. Ennen lounasta on päiväpiiri, jossa käydään läpi mm. kalenteri. Lounas on klo 11:30-12. Lounaan jälkeen 
 on päivälepo klo 12-13, josta n. puolet ajasta aikuinen lukee. Klo 13-14 on lasten vapaata toimintaa mm. piirtämistä, 
 askartelua tai pelaamista. Koska kyseessä on vuoropäiväkoti, lapsilla on arkipäivisin vapaapäiviä ja he ovat välillä päiväkodissa iltaisin ja 
 viikonloppuisin. Tästä syystä esiopetussuunnitelman mukaista toimintaa järjestetään käytännössä koko päivän ajan, myös iltapäivisin ja 
viikonloppuisin. 
 Esiopetusryhmän toiminnassa käytetään teematyön menetelmiä. Lapsia havainnoiden ja haastatellen sekä Lasten kokouksissa aikuiset 
 saavat tietoa lasten kiinnostuksenkohteista. Yhdessä lasten kanssa suunnitellaan teeman etenemistä. Aikuiset huolehtivat, että toiminnassa 
pyritään esiopetussuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen. 
 Esiopetusryhmän pedagogisen toiminnan yhteistyökumppaneita ovat lähikoulu Ressun peruskoulu ja päiväkoti Marian esiopetusryhmä. 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 Laaja-alainen osaaminen huomioidaan ryhmän teematyössä yhdistämällä eri osa-alueiden tavoitteita. Lapset osallistuvat teemojen 
 suunnitteluun mm. miettimällä, mikä heitä kiinnostaa, mistä asioista he haluavat saada lisää tietoa, mitä he jo tietävät kyseisestä asiasta, 
 mistä tietoa löytyy ja millaisin menetelmin asiaa voisi tutkia. Aikuiset tuovat teemoihin uusia näkökulmia ja tarjoavat lapsille mahdollisuuden 
 syventää asiaa mm. leikin, liikunnan, tutkimuksen, taiteen, musiikin ja kädentöiden menetelmin. 
 Ryhmässä kannustetaan lapsia kysymään ja kertomaan omia näkemyksiään asioista sekä toimimaan yhdessä toisten kanssa. Lapset saavat 
 turvallisessa ympäristössä harjoitella huolehtimaan itsestään ja tavaroistaan sekä pienien viikottaisten pedagogisten tehtävien tekemisestä. 
 Monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osa-alueen tavoiteet käydään läpi osaksi teematyössä ja osaksi lasten 
 vapaan toiminnan aikaa. Lapset saavat käyttää tablettia, kameraa, mikrofonia ja Bee-Bottia. He harjaantuvat laitteiden käytössä ja laitteiden 
 avulla voidaan harjoitella erilaisia asioita sekä hyödyntää niitä teematyöskentelyssä. 
 Esiopetusryhmän lapset saavat osallistua ja vaikuttaa itseään ja ryhmäänsä koskeviin asioihin jokapäiväisessä toiminnassa. Ryhmässä on 
 käytössä ”leikkitaulu”, jossa on laajasti tarjolla erilaisia, lapsia kiinnostavia ja heidän itsensä toivomia toimintoja mm. erilaisia roolileikkejä, 
 rakenteluleikkejä, liikuntarata ja mediavälineet. Lisäksi ryhmässä pidetään säännöllisesti Lasten kokouksia, joissa lapset saavat suunnitella 
 ryhmän toimintaa, tiloja ja teematyötä.  
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 Esiopetusryhmässä aloitetaan uuden teeman käsittely lasten kanssa yhdessä suunnitellen. Lasten kokouksessa tehdään ajatuskarttaa, johon 
kirjataan mm. lasten toiveita ja kysymyksiä (ks. yllä). Teeman alussa yleensä aikuiset valitsevat, mistä aloitetaan ja sen jälkeen työskentely 
etenee lasten esittämien uusien näkökulmien, kysymysten, toiveiden, leikkien ja lapsihavainnoin johdattamana. Aikuiset huolehtivat 
esiopetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta. Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista keskustellaan usein lasten kanssa mm. 
päiväpiirissä ja jos asia kiinnostaa lapsia, siihen voidään syventyä tarkemmin.  
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
 Ryhmällä on oma suljettu Facebook-ryhmä, johon viedään valokuvia ja tarinaa ryhmän päivittäisestä toiminnasta. 
 Toimintaa dokumentoidaan myös mm. piirtämällä ja kirjoittamalla esim. lasten omiin piirustus- ja eskarivihkoihin.  
 Lapset käyttävät itsearviointiin piirtämistä ja kirjoittamista. Alkusyksystä lapset ovat arvioineet kyseisin menetelmin omia taitojaan ja 
 miettineet myös sitä, mitä haluavat esiopetusvuoden aikana oppia. Aikuinen on myös leops-keskusteluihin valmistautuessaan haastatellut 
 lapset, jolloin lapset saivat kertoa, missä ovat hyviä ja millaisia asioita ovat tällä hetkellä harjoittelemassa. Toiminnan dokumentit ovat 
 nähtävillä ryhmätilojen seinillä sekä lasten omissa kansioissa ja vihkoissa. 
 Ryhmän aikuiset arvioivat ryhmän toimintaa viikottaisissa palavereissa. Lasten vanhemmat arvioivat toimintaa päivittäisissä keskusteluissa 
 ja antavat palautetta sähköpostilla sekä leops-keskusteluissa. Lapset antavat palautetta spontaanisti päivän mittaan ja palautetta kerätään 
 myös mm. Lasten kokouksissa. 
 
Huoltajien osallisuus 

 Lasten huoltajia kannustetaan esittämään toiveitaan ja näkemyksiään esiopetusryhmän toiminnasta päivittäisissä keskusteluissa,  
 sähköpostin välityksellä, syksyn leops-keskustelussa sekä ryhmän vanhempainaamussa. Vanhempainaamu, jossa käsitellään mm. ryhmän 
toimintasuunnitelmaa, pidetään syksyn aikana. Esiopetusryhmän suunnitellusta ja toteutuneesta toiminnasta tiedotetaan sekä ryhmän 
ilmoitustaululla että Facebook- sivulla, ja tärkeimmät tiedotteet läheteään sähköpostilla kaikille vanhemmille. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
 Yksittäisen lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointa edistetään hyvällä yhteistyöllä vanhempien kanssa.  
 Päiväkodissa pidetään matalaa kynnystä ottaa asioita puheeksi vanhempien kanssa ja vanhempia kannustetaan samaan. Lasten 
 havainnointi ja lasten hyvinvoinnista keskustelu on ryhmässä jatkuvaa. Erityisesti keskusteluaikaa varataan ryhmän viikkopalaveriin.   
 Tarvittaessa konsultoimme asiantuntijoita. 
 Yhdenvertaisuutta ja sukupuolten valistä tasa-arvoa edistetään aikuisen esimerkillä, yhteisillä keskusteluilla lasten kanssa, päiväkodin 
 aikuisten yhteisellä sitoutumisella sukupuolisensitiiviseen ja tasa-arvoiseen kasvatukseen sekä lasten ohjaamisella toisten tasavertaiseen   
huomioimiseen. 
 Ryhmässä toimii Fun Friends –kerho, jonka tavoitteena on mm. edistää toisiin tutustumista ja ryhmäytymistä, kaverisuhteita, 
 empaattisuutta, omien ja toisten tunteiden tunnistamista sekä ennakkoon estää kiusaamista. Päiväkodilla on kiusaamisen ehkäisyn 
 suunnitelma. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

 Eri kieli- ja kulttuurilaustaisten lasten suomen kielen opetus on mukautettu lasten tarpeiden mukaan. Menetelminä ovat mm. kuvien käyttö 
puheen tukena ja pienryhmätoiminta.   
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Ryhmässä ei ole valmistavan opetuksen lapsia.  
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 Erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestely mietitään moniammatillisessa ryhmässä lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.    
 Erityislastentarhanopettaja tulee päiväkotimme tiistai- ja torstai-iltapäivisin pitämään leikkikerhoa, johon osallistuu muutama 
 esiopetusikäinen lapsi.  
 Erityistä tukea tarvitsevien esiopetusikäisten lasten leops-keskusteluun osallistuvat lapsen vanhemmat, esiopetuksesta vastaava 
lastentarhanopettaja ja elto. 
 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
 

Keskustelun  
päivämäärä 

 Marraskuun alussa 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
5.10.2017 

Muut yhteistyötahot  
 Perheneuvola ja lastensuojelu. 

Esiopetuksesta vastaava lto 
 
 

 


