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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkoti Lehtisaari sijaitsee Länsi-Helsingissä, aivan Espoon rajalla. Päiväkodin katon alla toimii 
Munkkiniemen ala-asteen Lehtisaaren sivukoulu, jossa on  yhdistetty 1.-2. -luokka, jonne lähes kaikki 
esikoululaiset siirtyvät sekä SI-erityisluokka. Päiväkodissa on 15 esikoululaista, jotka toimivat omana 
ryhmänään klo 9-13. Esiopetusaikana ryhmässä on lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja 
ryhmäkohtainen avustaja.  
Päivittäin toimitaan omassa kotiryhmässä ja päiväkodin eri tiloissa. Päivittäin on käytössä myös 
taidehuone. Kaikki materiaali on lasten saatavilla. Painotamme lasten mahdollisuutta tehdä 
halutessaan monenlaisia itse suunnittelemiaan käden töitä ja mahdollisuutta kuvataiteelliseen 
ilmaisuun. Huoneiden materiaalit ja välineet vaihtuvat meneillään olevan projektin ja lasten 
kiinnostuksen kohteiden mukaan. Lapset esittävät toiveita, joita toteutetaan.  
Liikuntasali monipuolisine välineineen on  päivittäin ryhmän käytössä. Välillä siellä liikkuu koko ryhmä, 
välillä vain muutama lapsi. Lapsilla on mahdollisuus liikuntaleikkeihin, perusliikuntataitojen 
harjoittamiseen sekä eri välineisiin tutustumiseen. 
Ulkona eniten käytetty oppimisympäristö on päiväkodin piha. Päiväkodin vieressä on kaksi kenttää: 
toinen on tekonurmikenttä, toinen hiekkakenttä. Lähellä oleva merenranta ja metsä kallioineen kuuluvat 
esikoululaisten oppimisympäristöön. Lehtisaaren luonto tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen 
luontokokemukseen. 
Helsinki museoineen, teattereineen ja tapahtumineen sekä Espoon vastaavat ovat helposti 
saavutettavissa julkisilla kulkuneuvoilla. Retkiä tukee usein päiväkodin aktiivinen 
vanhempaintoimikunta. 
Esikoululaisten päivä alkaa yhteisellä kokoontumisella, jossa katsotaan kalenteri, seurataan sään ja 
vuodenaikojen vaihtumista, käydään läpi päivän ohjelma. Lapset saavat kertoa heille tärkeitä asioita tai 
keskustella heitä askarruttavista asioista. Ryhmäkeskustelut tukevat lapsen oman mielipiteen ilmaisua 
ja opettavat toisen kuuntelua. Kokoontumisiin sisältyy paljon kielellä leikittelyä, loruja ja riimejä, 
kirjallisuutta, itseilmaisua, lauluja, rytmisoittimilla musisoimista, äidinkieltä sekä matematiikkaa ja myös 
liikuntaa eri muodoissa. 
 Aamupäivällä kokoontumisen jälkeen toimitaan yleensä pienryhmissä, joissa lapsilla on mahdollisuus 
ihmetellä, tutkia ja toteuttaa itseään erilaisissa projekteissa. Joka päivä varataan aikaa leikille. Lapset 
voivat jättää rakennetut leikit odottamaan iltapäivän tai seuraavan päivän leikkihetkeä. Viikoittain on 
pidempi liikuntatuokio. Toiminnassa painotetaan liikuntaa, ja huolehditaan, että lapsella on 
mahdollisuus monenlaiseen liikkumiseen sekä sisällä että ulkona ja myös pienissä tiloissa sekä 
siirtymähetkissä päivittäin. 
 Lapset osallistuvat välillä koulun toimintaan toiminnallisissa pienryhmissä tutustuen seuraavan 
vuoden koulutovereihinsa ja opettajaan. Ennen lounasta on yhteinen liikuntahetki salissa joko kaikille 
esikoululaisille tai osalle heistä. Lounas syödään suuressa, valoisassa ruokasalissa (noin klo 11.30). 
Lapset toimivat linjastolla omatoimisesti, keräävät astiat tarjottimelle, kaatavat juoman ja ottavat ruuan. 
Tämä on hyvää käden ja silmän yhteistyön ja hienomotoristen taitojen sekä tasapainon harjoittelua. 
Aikuiset istuvat lasten pöydissä, opastavat heitä haarukan ja veitsen käytössä ja opettavat kauniita 
ruokatapoja ja osallistuvat ruokapöytäkeskusteluun. Lounaan jälkeen esikoululaiset ulkoilevat. 
Ulkoilussa lapsilla on tilaa ja mahdollisuus liikuntaan sekä pitkäkestoiseen leikkiin ja tutkimiseen. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Toiminnan lähtökohtana on lapsen uteliaisuus ja halu oppia. Tutkitaan ilmiöitä, jotka kiinnostavat 
lapsia ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa projekti ilmiön ympärille. Projekti alkaa muotoutua lasten 
kysymyksistä ja ihmettelystä pienryhmissä, jossa he pohtivat ilmiötä, ja miettivät, mitä he jo tietävät ja 
miten he lähtevät tarkastelemaan ilmiötä. Projektin edetessä lapset hakevat tietoa eri lähteistä: 
kirjoista, tabletilta, ym. Toiminnallisissa pajoissa lapset voivat monipuolisilla työtavoilla toteuttaa 
itseään. Oppiminen tapahtuu projektin kautta. Toimintatapoina ovat tutkiminen, lasten keskustelut, 
tarinat ja esiin tuodut ajatukset, kirjallisuus, taide, musiikki, laulut ja lorut. Medialukutaitoa 
harjaannutetaan dokumentoimalla projektit, hakemalla tietoa netistä, tekemällä tehtäviä ja toteuttamalla 
pajoja, joissa käytetään mediaa. Mediakasvatusta toteutetaan tavoitteellisesti ja se integroidaan 
muuhun toimintaan. Painopisteenä on vuorovaikutus: mediasisällöstä puhuminen, sen herättämien 
tunteiden, kokemusten ja ajatusten käsittely ja jakaminen. Lapset saavat itse tuottaa mediaesityksiä. 
Mediaa käytetään myös taidekasvatuksellisesta näkökulmasta. Lapset voivat pelata oppimispelejä 
tabletilla, jonka avulla vahvistetaan luku-ja kirjoitusvalmiuksia sekä loogista ajattelua. 
Lukuleikkejä ja matemaattista ajattelua vaativia tehtäviä tehdään päivittäin esim. aamupiirissä. Lasten 
toiveesta on viikottain yksi monistetehtävä. Projekteihin sisältyy lukivalmiuksia ja matemaattista 
ajattelua kehittäviä ongelmanratkaisuja.  
 
Lapset osallistuvat oppimisympäristön rakentamiseen yhdessä aikuisen kanssa. Aikuinen kuuntelee 
lasten toiveita ja ehdotuksia ja toteuttaa niitä yhdessä lasten kanssa. 
Esikoulussa on aiempina vuosina tehty vohvelikangaskirjonnalla oma tyyny. Esikoululaiset toivovat 
saavansa tehdä tyynyn tänä vuonna ja se on perinnekäsityö esikoulussamme.  
Jokainen lapsi saa vuorollaan olla viikon tähti, jolloin hän saa erityisen paljon huomiota osakseen, ja 
hän sekä hänen perheensä, ajatuksensa ja toiveensa tulevat tutuksi muille lapsille. 
Liikennekasvatus kulkee matkassa koko esikouluvuoden. Liikennekaupungin opetus tukee esikoulun 
omaa liikennekasvatusta. Monilla retkillä harjoitellaan liikenteessä liikkumisen taitoja. 
Leikki on tärkeä osa esikoululaisen päivää. Lapsille annetaan mahdollisuus pitkäkestoiseen leikkiin 
sekä sisällä että ulkona.  
Tunnetaitoja ja kauniita käytös- ja ruokailutapoja harjoitellaan päivittäin.  
Lasten itsearviointitaitoja tuetaan keskustellen tai lapsia haastatellen. Lapset saavat palautetta 
oppimisestaan ja vahvuuksistaan. Mietitään lapsen kanssa yhdessä kehittämistavoitteita. 
Oppimisen näkyväksi tekeminen ja sanoittaminen antaa lapselle mahdollisuuden seurata 
edistymistään ja iloita omista taidoistaan. 
Tavoite jokaiselle esikoulupäivälle: lapsella on ollut hyvä päivä, jossa on koettu oppimisen iloa ja 
yhteisen tekemisen riemua. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Projektiyöskentelyssä kuunnellaan ja seurataan lasten kiinnostuksen kohteita ja teemat rakennetaan 
niiden ympärille. 
Oppimiskokonaisuudet lähtevät lasten toiveista ja kulkevat ja muuttuvat lasten toiminnan, ajatusten ja 
ihmettelyn mukaan. Projekteja tehdään monipuolisia työtapoja käyttäen sekä sisällyttäen niihin uuden 
esiopetussuunnitelman oppimiskokonaisuuksia. Lasten lähikehityksen vyöhykkeet huomioidaan ja 
annetaan lapselle häntä innostavaa ja haastavaa tekemistä. Tämän syksyn projekti on Suomi 100, jota 
on lähdetty tutkimaan lasten kiinnostuksen kohteista (lapsia on haastateltu ja kuunneltu, mikä heitä 
innostaa).  
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Aikuinen seuraa aktiivisesti lasten toimintaa ja leikkejä. Lapset osallistuvat arviointiin kertomalla, 
saduttamalla ja kuvallisella ilmaisulla. Aikuiset haastattelevat lapsia, kirjaavat ja antavat lasten käyttää 
kameraa, tablettia ja erilaisia taidekasvatuksen materiaaleja dokumentointiin. Dokumentit kerätään 
jokaisen lasten omiin kasvun kansioihin. Aikuiset arvioivat toimintaa ja projekteja viikoittaisissa 
tiimikokouksissa. Aikuiset kertovat vanhemmille projektin etenemisestä ja vastaanottavat vanhempien 
huomioita. 
 

 
 
Huoltajien osallisuus  
Vanhempia otetaan mahdollisimman paljon mukaan toiminnan sunnitteluun ja arviointiin. Vanhempia 
pyydetään miettimään, miten he voisivat rikastuttaa meneillään olevia projekteja (kirjoja, esineitä, kuvia 
lainaksi, vierailut esim. vanhempien työpaikoille, vanhempien kertomukset ym). Vanhempainillat, 
LEOPS-keskustelut, yhteiset juhlat, päivittäiset kohtaamiset, tiedotteet, vanhempaintoimikunta…  
Vanhemmat saavat joka perjantai viikkokirjeen, jossa kerrotaan viikon kuulumiset ja tiedotetaan 
tulevista tapahtumista. 
 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Luodaan kannustava ilmapiiri, jossa iloitaan lapsen uusista taidoista koko ryhmän kanssa. Lapsia 
ohjataan havaitsemaan, miten jokaisella lapsella on vahvuuksia. Lasta autetaan huomaamaan omat 
vahvuutensa yhdessä tekemällä. Esikoululaisia kannustetaan huomioimaan toisia arjen tilanteissa. 
Ryhmäytymistä tuetaan leikeillä, yhdessä tekemisellä sekä pienryhmien ja ruokapöytäkavereiden 
vaihtelulla. Yhteiset keskustelut ovat tärkeitä. Draama ja sadut ovat keinoja käsitellä ajankohtaisia 
aiheita. Kiusaamiseen puututaan heti. Aikuiset seuraavat lasten leikkitilanteita ja puuttuvat välittömästi 
kiusaamiseen. Lasten kanssa puhutaan kiusaamisesta: mitä se on (toistuvaa), ja kuinka pienet riidat 
kuuluvat elämään ilman, että se on kiusaamista. Ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa käytössämme on 
MiniVerso-menetelmä. Ristiriitatilanteissa kaikkien näkemykset kuunnellaan, asia selvitetään, ja 
mietitään, miten olisi voitu toimia toisin, eli annetaan lapselle ratkaisukeskeisiä  toimintamalleja eri 
tilanteisiin. Erityisesti lasten esittämiä malleja kuunnellaan. Jokainen lapsi kohdataan yksilönä ja 
kiinnitetään huomiota sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen, jossa aikuinen kohtelee lapsia ilman 
ennakkoasenteita (kaikki lapset osallistuvat eri liikuntalajeihin: tanssi, jalkapallo jne.) Salliva ja iloinen 
ilmapiiri luo turvallisen ja hyvän oppimisympäristön. Lasten kanssa yhdessä sovitut säännöt tuovat 
turvaa. 
 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Aikuisen rikas kieli arjessa, aikuinen antaa ohjeet selkeästi ja auttaa lasta pääsemään leikkeihin. 
Asioiden jatkuva nimeäminen, toisto ja toiminnan sanoittaminen. Kuvien hyödyntäminen, tabletti on 
hyvä yhteisissä kokoontumisissa, koska sieltä on helppo etsiä ja näyttää kuvia. Ota koppi -materiaalin 
käyttö. Pienryhmätoiminnassa lapsi saa aikuisen aikaa sekä mahdollisuuden ilmaista itseään 
paremmin. Lapsi oppii kieltä parhaiten tekemisen kautta. Tekemisen ja toiminnan yhteydessä sana- ja 
käsitevarasto karttuu luontevasti. Pienet tuokiot päivittäin, joissa aikuinen on valinnut harjoiteltavan 
asian ja menetelmän sekä käytettävän materiaalin. 
Kannustamme huoltajia käyttämään omaa äidinkieltään lapsen kanssa. 
Yhteistyössä alueen S2- lastentarhanopettajan löydämme suomenkielen oppimista tukevia käytäntöjä 
sekä havainnoimme ja arvioimme kunkin lapsen kielen oppimista.  
 

 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Harkinnan mukaan (aluepäällikön päätös) annetaan 5 tuntia esiopetusta, josta yksi tunti on 
suomenkielen opetusta. Konsultoidaan S2-opettaja Riitta Hakkaraista. 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
 Jokaiselle lapselle annettava yleinen tuki mietitään yhdessä vanhempien kanssa Leops-keskustelussa 
(lapsen esiopetuksen suunnitelma). Lapselle luodaan mahdollisuus toimia ryhmässä omien kykyjensä 
ja taitojensa mukaan. Toiminta tapahtuu pienryhmissä, jonka rakenne huomioidaan siten, että se tukee 
lasta.  
 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  
 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
Syksyn 2017 aikana ja keväällä 2018 esiopetuksesta vastaava 
lastentarhanopettaja tiimeineen arvioi moniammatillisen arviointikeskustelun 
tarpeen esiopetusryhmän lasten kohdalla. Tarvittaessa järjestetään 
moniammatillinen keskustelu, jos esiopetusryhmän lapsien tuen tarpeissa 
ilmenee muutoksia esiopetusvuoden aikana ja siirtymävaiheessa kouluun.  

 

Keskustelun  
päivämäärä 
      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
 

Suunnitelman  
päivämäärä 
      

Muut yhteistyötahot  
Kelto Mirja Häyrynen, S2- opettaja Riitta Hakkarainen, Munkkiniemen ala-asteen rehtori Heikki Eskola, 
Lehtisaaren sivukoulun opettaja Kaisa  Kinnunen ja erityisopettaja, Munkkiniemen seurakunta: pastori 
Tarja Filander ja koululaisten iltapäiväkerhon ohjaaja Heli Ahonen, kuraattori Anu Laimio, 
sosiaaliohjaajat Kirsti Rapatti ja Jaana Tuomola, perheneuvolan psykologi Riitta Hyhkö-Lehtonen, 
neuvolan terveydenhoitajat sekä sekä muut lasta tutkivat tahot. Muut alueen toimijat. 
Esiopetuksesta vastaava lto/elto 
 
Lto Minna Hotinen 

 

 


