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Leena Lallukka

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja
painotukset)
Sekä Nallissa että Sakarassa annetaan esiopetusta kahdessa ryhmässä. Esiopetusaika on kello 8.30-
12.30. Pk Nalli toimii samassa rakennuksessa Nallin ala-asteen kanssa. Nallin 24 esioppilasta
käyttävät oman ryhmätilansa lisäksi vaihtelevasti myös muita päiväkodin tiloja sekä koulun
liikuntasalia.
Sakaran ryhmät toimivat samoissa tiloissa. Aamupäivisin tilojen jakaminen onnistuu vuoroulkoilun avulla.

Sakara ja Nalli sijaitsevat loistavien ulkoilumaastojen vieressä, joten esiopetustuokioita pidetään, paitsi sisällä ja
pihalla, myös metsässä ja urheilukentällä.
Leikki, leikinomainen opetus sekä tutkivat ja toiminnalliset työtavat  painottuvat esiopetuksessa.
Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat

toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Lapset mm.etsivät luonnonmateriaalia askarteluihin, opettelevat äänteitä ja niitä vastaavia kirjaimia liikkuen,

hiekkaan piirtäen ja tikuista kooten, opettelevat tietoteknisiä taitoja ja ohjelmointia Beebot-roboteilla ja
tableteilla. Laaja-alaisten projektien aiheet lähtevät lasten toiveista ja kiinnostuksen kohteista. Projektien avulla
lapset opettelevat oppimaan: tulevat tietoisiksi omasta osaamisestaan, oppivat kertomaan ja kuuntelemaan,
etsimään tietoja ja soveltamaan niitä. Pari- ja ryhmätyöt opettavat sosiaalisia taitoja.
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Lasten toiveita kartotetaan mm. piirtämällä (millainen olisi toive-eskaripäivä), keskustelemalla ja
havainnoimalla. Syyskuussa Sakaran lapset ovat toivoneet mm. oman lehden ja nukketeatterin
tekemistä sekä vesiväreillä maalaamista. Sekä Nallissa että Sakarassa suoritetaan kirjaston
lukudiplomi esiopetusvuoden aikana.
Suomen 100-vuotissyntymäpäiviä juhlitaan perinneleikein ja –lauluin, kädentöitä tehden. Molemmissa
taloissa on suunnitteilla itsenäisyyspäivään liittyvä yhteinen taideprojekti.
Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Toimintaa dokumentoidaan digikameroilla ja tableteilla. Lapset käyttävät tabletteja, aikuiset myös
kameraa. Esiopetustehtävät, valokuvat ja askartelut kootaan lasten kanssa kirjoiksi. Lasten kanssa
opetellaan itsearviointia arkisissa tilanteissa (kaveritaidot, oppiminen, työskentelytaidot, oman
toiminnan ohjaus).
Kasvatushenkilöstö arvioi lasten kehitystä viikottaisissa tiimipalavereissaan. Vanhempien kanssa
keskutellaan LEOPS:aa laadittaessa  ja mahdollisuuksien mukaan, kun lasta haetaan esiopetuksesta.
Päiväkodin johtaja pitää ryhmän tilannetta ja lapsia koskevat tiimipalaverit vähintään kerran
toimintakaudessa.

Huoltajien osallisuus
Vanhempien toiveita kuullaan LEOPS-keskusteluissa, vanhempainilloissa, hakukahveilla ja aina, kun
he haluavat niitä kertoa. Vanhempia kutsutaan esittelemään lapsia kiinnostavaa osaamistaan,
ammattejaan, harrastuksiaan jne. Vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan esiopetukseen.
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Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Kasvatushenkilöstön vastuulla on luoda lämmin ja hyväksyvä tunneilmapiiri. Pienryhmissä lapset
saavat äänensä kuuluviin ja aremmatkin uskaltavat kertoa ajatuksiaan. Yhteistyötä tehdään kelton, S2-
lastentarhanopettajan, neuvolan, lastensuojelun, erityissairaanhoidon ja muiden tarvittavien tahojen
kanssa.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki
Esiopetuksen pienryhmätoiminta tukee myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kielenoppimista.
Eskarikavereiden kielellinen vertaistuki leikeissä ja peleissä on tärkeää. Aikuiset käyttävät opetuksen
tukena kuvia, ilmeitä ja eleitä. Vanhempia neuvotaan puhumaan vain omaa kieltä lasten kanssa sekä
lukemaan ja kertomaan omankielisiä satuja.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
  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

Molemmissa taloissa on erityislastentarhanopettaja, joka osallistuu erityistä tukea tarvitsevien lasten
esiopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja,

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)
Sakarassa keskusteluun osallistuivat varajohtaja, kelto, S2-
lastentarhanopettaja, elto ja esiopettajat. Nallissa paikalla on johtaja.

Keskustelun
päivämäärä
Sakarassa 13.9.2017
Nallissa 6.10.2017

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)
Pk Nallin ja Nallin ala-asteen yhteistoimintasuunnitelma päivitettiin syksyllä
2017.
Pk Sakaran ja Vesalan ala-asteen yhteistoimtasuunnitelmaa ei ole vielä
päivitetty.
Liite

Suunnitelman
päivämäärä

Muut yhteistyötahot

Esiopetuksesta vastaava lto/elto
Nalli: Pirjo Lamberg
Sakara: Leena Ahola ja Pirjo Väyrynen


