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

Pk Majavassa on kaksi esiopetusryhmää, joissa on yhteensä 28 lasta. Esiopetusryhmien käytössä
on ryhmätilat, sali ja muita päiväkodin tiloja kuten esim. kivenkolo, ateljee, käytävät, eteiset ja
toimisto. Piha ja pk Majavan lähiympäristöt ovat myös tiloja ja paikkoja, joissa myös esiopetusta
annetaan. Pk Majavan lähellä on hiekkakenttä ja metsäalueita, jotka myös ovat käytössämme olevia
oppimisympäristöjä kuten myös Helsinki luonto-alueineen ja monipuolisine kulttuuripalveluineen.

Toimitiloja muokataan ja muunnellaan lasten toiveiden tai toiminnan mukaisesti.
Lapsen esiopetuspäivä rakentuu lastenkokouksista (silloin, sovitaan viikon sisältö, keskustellaan
projektista, säännöistä, ystävyydestä ym.), leikistä, ohjatusta toiminnasta, satuhetkestä, ulkoilusta,
liikunnasta ja ruokailuista.

Työtapana käytämme pienryhmätoimintaa ja parityöskentelyä. Toiminnassa painottuu yhdessä
tekeminen ja ryhmän yhteisöllisyyden rakentaminen.

Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat

toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)

Kettujen toiminnassa aikuiset rakentavat laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia lasten kiinnostusten,
ajankohtaisten tapahtumien ja kysymysten ympärille yhdessä lasten kanssa.

Maanantai-aamun lastenkokoukset toimivat esiopetuksen toiminnan suunnitteluhetkinä.
Lastenkokouksen aiheet nousevat lapsista ja kasvattajilta. Kokouksissa päätetään miten tuleva viikko
rakentuu ja mietitään mitkä asiat tarvitsevat valmisteluja (mitä ja kuka ne tekevät). Lastenkokouksissa
kuullaan jokaista lasta omine ajatuksineen. Lasten kanssa luodaan yhdessä kiinnostavia
leikkimaailmoja ja kiinnostuksista ja tarpeista nousevia oppimisympäristöjä.

Ajatteluntaitoja tuemme mielikuvitusta rikastuttavilla saduilla, leikillä sekä taiteellisella ilmaisulla että
liikkumalla erilaisissa ympäristöissä. Tuemme lasten oppimista heidän omiin havaintoihin,
kokemuksiin ja elämyksiin perustuvalla tiedonhankinnalla. Ajatuksia, havaintoja ja pohdintoja
jakamalla hankimme ryhmän yhteistä tietoa. Tehtyjä havaintoja ja kokemuksia ilmaisemme ja
jaamme yhdessä pareina tai pienryhmissä leikkien, liikkuen, piirtäen, maalaten, kolmiulotteisesti
rakentaen, saduttaen, tanssien, draaman keinoin sekä mediatuotoksin.
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 Lasten kysymyksiin ei anneta suoria vastauksia vaan tuetaan lapsen omaa päättelykykyä ja
ongelmien ratkaisukykyä sekä otetaan yhdessä selvää asioista.  Ryhmässä pohditaan ratkaisun
jälkeen sitä, miten lapsi löysi vastauksen. Häneltä kysytään esim. mistä tiesit, miten päättelit, miten
laskit. Kiinnitämme huomiota ajatteluprosessiin emmekä niinkään itse vastaukseen.

 Tuemme lasten monilukutaidon kehitystä antamalla lapselle mahdollisuuden tuottaa tekstiä,
saduttaa, kirjoittaa, tulkita tarinoita, kuvia ja tunteita sekä kuunnella tarinoita, satuja loruja ja riimejä.
Lapset tuottavat aikuisen ohjauksessa omia mediatuotoksia yhdessä toistensa lasten kanssa.
Mediatuotoksien ideat voivat nousta esim. lasten leikeistä, saduista, mediahahmoista, ajankohtaisista
asioista. Media-aiheiset leikit ovat keinoja tukea lasten kasvua median kuluttajista ja vastaanottajista
itse tuottajiksi.

Esiopetusvuoden aikana tutustumme teatterin ja elokuvien maailmaan. Lapsella on mahdollisuus
valokuvata, videoida ja tehdä animaatioita. Sen lisäksi yhdessä tuotetaan ääniä ja musiikkia jota
tallennetaan. Esteettisiä mediakuvia ja kuva-slide ohjelmia voidaan liittää tekemiseen, lapsi voi leikkiä
draamaleikkijä, tehdä esityksiä ja kuvata näin alkaneita projekteja.

 Kettu-sanomien toimitus on osa ryhmän mediakasvatusta. Retkillä ja liikunnassa hyödynnämme
karttoja, reittiopasta ja mahdollisesti askelmittaria.

Teemoihin ja lasta kiinnostaviin kysymyksiin hankimme myös tietoa sekä kirjoitetuista teksteistä että
sähköisistä tietolähteistä. Opettelemme samalla myös kriittistä suhtautumista tietolähteisiin.

Tieto- ja viestintäteknologivälineinämme ovat kamerat ja tabletti. Opetamme lasta käyttämään
itsenäisesti joitakin sovelluksia mm. Quiver, Stop Motion.

Lasten mielenkiinnonkohteet huomioidaan toimintaa yhdessä suunniteltaessa erilaisten kyselyjen,
haastattelujen ja aikuisen sensitiivisyyden kautta. Vanhempain-illassa vanhempien näkemykset
lastensa mielenkiinnonkohteista ovat kirjattu ja ne huomioidaan toiminnassa kuten lastenkin toiveet.
Toisinaan esille nousevat mielenkiinnonkohteet heijastuvat välittömästi toiminnan suunnitteluun ja
toimintaan tai toisinaan toteutus tulee myöhemmin.

Päivänä jolloin on ns. ohjattua vapaata leikkiä koko aamupäivän (”iso leikki”), suunnitteluvaiheessa
äänestysmenettelyä käyttäen valitaan esim. maa mihin matkustetaan, kulkuväline mitä käytetään ja
mitä kohteessa tapahtuu. Tämän jälkeen suunnitellaan, miten oppimisympäristö muutetaan, ja mitä
tarvikkeita leikkiin tulee valmistella tai hankkia.

Numerot ja kirjaimet opetellaan monipuolisin toiminnallisin keinoin sisällä liikkuen, metsässä
luonnonmateriaalia käyttäen ja ns. paperitehtäviä tehden.

Päiväkodin katsomuskasvatuksessa tutustumme niin suomalaisesta traditiosta nouseviin että muista
ryhmämme kulttuureista nouseviin katsomuksiin, traditioihin ja uskontoihin esim. juhliin ja
tapahtumiin. Lapsia ohjataan kunnioittamaan erilaisia katsomuksia ja niihin liittyviä perinteitä. Lasten
kanssa pohditaan yhdessä eettisiä kysymyksiä ja lapsilta nousevia elämänkysymyksiä.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Syksyn 2016 ensimmäisenä teemana meillä on Minä ja ryhmämme. Teeman tärkeimpänä tavoitteena
on luoda ryhmä, missä lapsilla on hyvä ja turvallinen olla. Ensimmäisten kuukausien aikana luomme
ryhmän säännöt ja mietimme kuinka selvitä ristiriitatilanteista toista kuunnellen ja puhumalla ilman
vahvaa tunnelatausta tai fyysistä kosketusta.

Minä ja ryhmämme -teemaa toteutetaan pari ja pienryhmätyöskentelyn tavoin laulaen, liikkuen,
taiteillen, keskustellen, saduttaen ja pohtien, tutkien ja retkeillen.

Viikoittainen metsätoiminta, retket ja tapahtumat, ajankohtaiset lasten kysymykset voivat myös tuoda
ryhmäämme teeman aikana pienempiä projekteja tutkittavaksi ja pohdittavaksi.

Aikuisten valitseman ryhmäytymistä tukevan Minä ja ryhmämme -teeman jälkeen on aika valita lasten
kiinnostuksista nouseva pitkäkestoinen teema.
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Teematyöskentelyssä keskeistä on lasta kiinnostava aihe, jonka ympärille rakennamme laaja-alaista
toimintaa.

Teematyöskentelyssä tutkimme, havainnoimme ja ihmettelemme yhteisiä kiinnostuksen kohteita
arjessa ja pienryhmissä. Aihe valitaan lasten mielenkiinnon kohteista ja aiheista joilla on todellisessa
elämässä lapsille merkitystä. Mitä lapset kuulevat, näkevät, ihmettelevät? Mistä he puhuvat? Mitä he
pohtivat? Mikä heitä innostaa? Mitä he leikkivät? Aiheita tutkitaan elämysten ja omien kokemusten ja
havaintojen kautta.

Teema valitaan yhdessä lasten kanssa. Valittua teemaa voi aluksi jäsentää laatimalla ryhmän
yhteisen ajatuskartan teemasta. Ensin kartoitamme mitä aiheesta lapset jo tietävät ja mikä lapsia
ryhmänä kiinnostaa? Lapsia kiinnostavaan kysymykseen etsitään yhdessä vastauksia
yhteistoiminnallisesta ja vuorovaikutteisesti.

Lasten kiinnostuksista saamme tietoa tekemällä havaintoja ja dokumentoimalla lasten toimintaa,
työskentelyä, leikkiä, tutkimisia ja retkiä.
Kuuntelemalla, kirjoittamalla ylös, nauhoittamalla lasten kertomuksia, keskusteluja saamme tietoa
lasten ajattelusta. Haastattelemalla ja keskustelemalla lasten kanssa keräämme myös tietoa
ryhmämme lapsia kiinnostavista asioista.

Teemaan perehdytään, sitä ilmaistaan ja dokumentoidaan yhdessä toisten kanssa: kuvallisesti,
käsitöin, liikkuen, musiikin, draaman ja leikin kautta. Teemaan liittyvistä asioista jutellaan, kirjataan
näkyviin lasten havaintoja, ajatuksia, kysymyksiä ja näkemyksiä sekä uusia käsitteitä ja sanoja.

Käytämme myös teemaan sopivia satukirjoja, tietokirjoja, loruja, runoja. Tiedonhankinnassa
käytämme lisäksi internetiä.  Ryhmän yhteisellä sadutuksella lapset yhdessä kertoen voivat kuvata
mielikuviaan teemasta. Aiheeseen liittyvät retket ja paikat ovat osa oppimisympäristöä. Vierailuilla
kiinnostavissa kohteissa ja asiantuntijoita kuuntelemalla voidaan hankkia myös tietoa.

Luonnon ja ympäristön sekä matemaattisten ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen ovat myös tärkeä
osa teematyöskentelyä.

Yhteistä aihetta tutkittaessa opetellaan toisten mielipiteiden ja ajatusten kuuntelemista ja
kunnioittamista, vuorottelua ja jakamista. Jokaisen lapsen panos yhteisen teeman suunniteluun ja
toteuttamiseen on tärkeä. Lasten erilaiset vahvuudet ja tavat oppia hyödynnetään teeman parissa
työskennellessä.

Lapset ja aikuiset dokumentoivat teeman etenemistä. Lasten työt ja projektit ovat esillä
oppimisympäristössä.

Teeman päätteeksi pohditaan yhdessä mitä aiheesta on opittu ja keksitään yhdessä keino miten
muille kerrotaan teemasta sekä mahdollisesti järjestetään jokin tapahtuma projektin ympärille.

 Koko vuoden läpäisevänä projektina on ryhmän Kettu-sanomien tekeminen. Kettu – sanomat
ilmestyvät kerran kuukaudessa yhteensä yhdeksän kertaa toimintavuoden aikana.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi

Toimintaa arvioidaan päivittäin keskustellen ja usein myös hymiöiden avulla. Kamera ja tabletti ovat
päivittäin niin lasten kuin kasvattajienkin käytössä.

Ryhmän Kettu-sanomat, ilmestyy kerran kuussa. Lapset tuottavat omaa materiaalia Kettu-sanomiin
ryhmälle ajankohtaisista asioista. Valokuvin ja lasten sekä aikuisten tuottamin tekstein kerrotaan
yhteisestä koetusta toiminnasta. Lapset ideoivat Kettu-sanomien sisällön ja kasvattajat huolehtivat
sisällön monipuolisuudesta.
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Kuvia tulostetaan ja laitetaan digikehyksiin lasten ja aikuisten nähtäville. Lasten töitä ja kirjoitettuja
ajatuksia ja tarinoita laitetaan esille oppimisympäristöön.

Vanhemmat arvioivat toimintaa kerran vuodessa kirjallisesti ja päivittäin keskustellen tuonti- ja
hakutilanteissa. Leops -keskusteluissa voimme tarpeen mukaan arvioida toimintaa.

Ryhmän kasvattajat arvioivat itse toimintaa viikkokokouksissa sekä puolivuosittain kirjallisesti.

Huoltajien osallisuus

Vanhemmat voivat tuoda myös oman panoksensa ryhmää kiinnostavaan teemaan. Vanhemmilla on
mahdollisuus vierailla ryhmissä tutustumassa ryhmän toimintaan, kertomassa omasta kulttuuristaan,
omasta ammatistaan tai vaikka harrastuksestaan. Vanhemmat ovat aina tervetulleita osallistumaan
esiopetusryhmän retkille.

  Vanhempaintoimikunnan kanssa järjestämme yhteistyössä joitakin tapahtumia toimintavuoden
aikana esim. heijastinsuunnistus-tapahtuma. Tapahtuman liikuntaosuuden järjestää päiväkodin
henkilökunta ja vanhempaintoimikunta järjestää kahvilan.

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

Ryhmän hyvinvointia vahvistaa strukturoitu päivärytmi, kiireetön, hyväksyvä ja rauhallinen ilmapiiri.
Yhteisöllisen ryhmän rakentaminen alkaa Majavassa ryhmämme ryhmäytymisen tukemisesta.
Tavoitteenamme on, että lapset oppisivat tuntemaan toisensa mahdollisemman hyvin ja ryhmäämme
syntyisi vahva ryhmähenki.

Tuemme ryhmämme lasten tutustumista toisiinsa, lasten liittymistä ja kuulumista esiopetuksen
erilaisiin ryhmiin kuten kotiryhmään, pienryhmiin, leikkiryhmiin.
Ohjatuilla tutustumisleikeillä: -kontakti, -liikunta, - yhteistoimintaleikeillä ja peleillä lapset tutustuvat
toisiinsa. Keskustellen otetaan selvää toisten kiinnostuksista sekä opetellaan huomioimaan muita
lapsia.

Sääntöleikeissä ja pallopeleissä opetellaan yhteisten sääntöjen sopimista, noudattamista ja
yhteistyötä. Sääntöleikit ja pallopelit vahvistavat yhteistyönmerkitystä.

Tuemme vertais - ja kaverisuhteiden syntymistä. Autamme lapsia löytämään leikkikaverin ja
kiinnittymään pienryhmään. Vaihtelevissa pienryhmissä on lapsilla mahdollisuus saada kokemuksia
toimia eri lasten kanssa yhteistyössä. Pari-ja pienryhmätyöskentely vahvistaa yhteenkuuluvuutta,
mikä lisää lasten hyvinvointia ja vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta.

Leikimme päivittäin leikkejä, jotka vahvistavat yhteistyötä ja toisen arvostamista. Pitkäkestoiseen
leikkiin varamme aikaa, havainnoimme leikkiä ja olemme myös itse mukana leikissä. Tuemme lasten
leikkien syntymistä, etenemistä ja tasavertaisten suhteiden syntymistä leikissä.

Teemme lasten kokouksissa yhteisiä sopimuksia ja luomme ryhmän yhdessä sovitut ja pohditut
säännöt. Mietimme myös, mitä sääntö-käsite tarkoittaa, ja mitä sääntöjä eri yhteyksissä tarvitaan
sekä mitä tapahtuu, ellei sääntöjä noudateta. Yhdessä sovitut säännöt vahvistavat turvallisuuden
tunnetta.

Keskustelut, tarinat, kirjat, draamaleikit, kuvalliset työt, mediavälinein tuotetut ajatukset ystävyydestä,
yhdessä toimimisesta, jakamisesta, toisen arvostamisesta, kiusaamisesta ovat keinoja tukea
ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä.

Erilaisia tunteita käsitellään arjessa, missä tunteet syntyvät sekä eläytyen draamaleikkeihin, satuihin.
Kuvallinen ilmaisu, liikkuminen ja soittaminen sekä medialeikit ovat myös keinoja joilla käsitellään
tunteita.



ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA
5

 Keskustelemalla, mielikuvitusta rikastuttavilla saduilla ja lasten keskinäisellä leikillä tuemme lasten
myötäelämisen taitoa.

Yhteisöllisyyttä ja lasten osallisuuden tunnetta tuemme kuuntelemalla lapsia, tarttumalla lasten itse
tuottamaan toimintaan ja ideoihin joita jaetaan koko ryhmän kesken.
Lasten itse suunnittelemilla ryhmänimillä Tuliketut ja Metsäketut tuetaan ryhmän yhteenkuuluvuutta.

Me-henkisillä ja iloisilla lauluilla ja hauskoilla yhteisillä hetkillä tuetaan
ryhmän yhteenkuuluvuutta ja jokaisen yhdenvertaisuutta.

Kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri ja lasten ohjaaminen kannustamaan myös toisiaan rakentavat
yhteisöllisyyttämme ja lisäävät oppimisen iloa.

Opettelemme huolehtimaan yhteisistä välineistä ja toimintaympäristöstä. Viikoittain pidämme ns.
siivoushetken, jolloin jokaisen ryhmän jäsenen panos toimintaympäristön huolehtimisessa on tärkeä.

Havainnoimme ryhmän ryhmäytymistä, lasten välisiä suhteita ja tuemme hyvien kaveritaitojen
syntymistä. Opettelemme ja tuemme ristiriitojen ratkomisen taitoja.

Tulikettujen ja Metsäkettujen yhteiset leikit, toiminnalliset laulu – ja liikuntahetket ja retket tukevat
koko Kettujen ryhmän yhteenkuuluvuutta.

Ryhmäytymisprosessin edetessä järjestämme myös lasten suunnittelemia ns. ” isoja leikkejä” koko
Ketut ryhmän kesken.

Kiusaamista ennalta ehkäistään tukemalla ryhmän positiivista ilmapiiriä ja yhdessä toimimisen riemua
ja iloa.

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

Pk Majavan Kettujen ryhmässä on edustettuna useita eri kulttuureja. Minä ja ryhmämme- teeman
sisällä pohdimme lasten erilaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta eri kulttuuritaustojen
kautta.

Suomi toisena kielenä opetusta annetaan päivittäin pienryhmissä. Lapsen kielitaso vaikuttaa
opetuksen sisältöön. Arjen toiminnot käymme heidän kanssaan läpi joko ennen toimintaa tai
toiminnan jälkeen.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa

Toiminta pohjautuu tehtyyn vuosisuunnitelmaan.  Valmistavaa esiopetusta annetaan tunnin ajan
neljänä päivänä viikossa. Toiminta tapahtuu aina pari- tai pienryhmässä.

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt

Ryhmässä toimii 4h avustaja /lto
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Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin
johtaja, lastentarhanopettaja,
  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -
opettaja, neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)

Keskustelun
päivämäärä

28.10.2016

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö
(yhteistoimintasuunnitelma)
Liite

Suunnitelman
päivämäärä

13.9.2016

Muut yhteistyötahot

Oulunkylän kirjasto, Oulunkylän Urheilupuisto, Mäkitorpan leikkipuisto, Oulunkylän srk, tiedepuisto
Heureka, Kiasma, Musiikkitalo

Esiopetuksesta vastaava lto/elto

Lto Tarja Hilli ja lto Taru Visanti-Pietilä


