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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Naavanuttujen ryhmässä on 14 lasta, joista kolmen kotikieli on muu kuin suomi, ja kaksi kasvattajaa (lto ja lh). 

Ryhmä toimii päiväkodin tiloissa. Esiopetusryhmän käytössä on kaksi huonetta ja lisäksi eteis- ja käytävätiloja, 
joissa on mm. leikkipisteitä. Pieni liikuntasali on ryhmän käytössä useita kertoja viikossa. 
 
Ryhmän pedagogisina painotuksina ovat kielenkehityksen tukeminen, tunnekasvatus ja leikkitaitojen 

kehittäminen. Ryhmä on jaettu kahteen kiinteään pienryhmään useiden pedagogisten toimintojen ajaksi.  
 
Ryhmällämme on viikko-ohjelma. Maanantaisin ryhmässämme on oman lelun päivä ja oppimiskokonaisuuksien 

toteuttamista (kuten käden taitoja, musiikkia jne.) vaihtelevasti, tiistaisin ja torstaisin teemme oppimistehtäviä 
Seikkailujen eskari - esiopetusmateriaalin pohjalta kahdessa pienryhmässä, keskiviikkoisin  meillä on liikuntaa 
sisällä tai ulkona esimerkiksi Suuntimopuistossa tai Tapulin leikkipuistossa ja  perjantainsin meillä on joka toinen 
viikko talon yhteinen lauluhetki ja joka toinen viikko retki (esimerkiksi kirjastoon tai metsään). Viikko-ohjelma on 
vain suuntaa antava, jota muutetaan retkien, lasten kiinnostuksen kohteiden ja muiden projektien mukaan. 
 
Teemme Maatullin koulun kanssa yhteistyötä. Meillä on yhteistyöluokka, jonka kanssa temme monenlaista 

toimintaa vuoden aikana (esim. syyskuussa metsäretki, marraskuussa koululuokkaan tutustuminen). Tutustumme 
myös yhdessä koulun tiloihin. Lisäksi osallistumme koulun juhliin, kuten Itsenäisyyspäivän juhlaan ja 
kevätjuhlaan. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Ryhmässä on käytössä Seikkailujen eskari -esiopetusmateriaali. Kirjan tehtävien avulla opetellaan muun 

muassa kirjaimia ja numeromerkkejä ja silmä-käsi -yhteistyötä. Pyrimme pitämään pedagogiset toimintatavat 
monipuolisina ja suosimme yhteistoiminnallisia oppimismenetelmiä. 
 
Lasten ajatuksia ja kiinnostuksen kohteita on nostettu esille toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Aikuinen tarjoaa lapsille mahdollisuuksia ja työtapoja toteuttaa omia visioitaan. Ryhmän aamupiirit ovat hetkiä, 
jolloin lapsen on mahdollista tuoda esille omia ajatuksiaan, toiveitaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Otamme 
huomioon lasten eri kehitystason ja eri tarpeet toimintaa eriyttämällä ja miettien minkälaista toimintaa kukin lapsi 
tarvitsee.  
 
Kannustamme lapsia omatoimiseen ja itsenäisempään toimintaan, kuten omien jälkien siivoamiseen, omista 

tavaroista huolehtimiseen, ympäristöstä huolehtimiseen sekä itsenäiseen vessassa käymiseen (vessat toisella 
puolen päiväkotia). Rohkaisemme lapsia  arjessa myös ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja pyytämään apua niin 
aikuisilta kuin lapsiltakin tarvittaessa. 
 
Tutustumme päiväkodin lähiympäristöön retkeillen esimerkiksi Tapulikaupungin kirjastossa, vierailemalla ja 

liikkumalla lähipuistoissa. Retkeilemme lähimetsissä säännöllisesti, mikä rakentaa lasten luontosuhdetta 
(ryhmällä on oma metsäpaikka).  
 
Vuorovaikutus- ja ryhmätaitoja vahvistamme päivittäisessä kanssakäymisessä lasten kesken ja lapsen ja 

aikuisen kesken. Käytämme myös erilaisia vuorovaikutus ja draamaleikkejä ja -harjoituksia näiden taitojen 
vahvistamisessa. 
 
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista harjoittelemme erilaisten laitteiden, kuten tabletin, kameran ja beebotin 

avulla, sekä keskustelemalla lapsia kiinnostavista ja muutenkin esillä olevista kirjoista, lehdistä, peleistä, 
ajankohtaisista leluista ja tv-ohjelmista. Osallistumme myös keväällä järjestettävään mediataitoviikkoon. 
 
Kulttuurinen osaaminen näkyy  esimerkiksi retkeilemällä mahdollisuuksien mukaan museoissa, konserteissa ja 

teattereissa. Otamme toiminnassamme huomioon eri juhlapäivät ja vietämme juhlia niin ryhmässä kuin koko 
päiväkodin kesken. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Esiopetus on luonteeltaan eheyttävää opetusta, joka muodostuu eri oppimiskokonaisuuksista. 

Esiopetussuunnitelmasta löytyvät oppimiskokonaisuudet ovat ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma ja 
vuorovaikutus, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ytmpäristössäni sekä kasvan ja kehityn. Nämä 
oppimiskokonaisuudet näkyvät eri laajuisina ja eritavoin toteutettuina toiminnassamme, teemoissamme ja 
projekteissamme. Projektien pohjana toimii lasten mielenkiinnon kohteet ja ideat. 
 
Esiopetusvuoden aikana aiomme toteuttaa teematyöskentelyä. Teemojen on tarkoitus pohjautua ryhmän lasten 

mielenkiintojen kohteisiin, juhlapäiviin (esim. Aleksis Kiven päivä, Lapsen oikeuksien päivä, Ystävänpäivä) ja eri 
oppimiskokonaisuuksiin. Erilaisten teemojen avulla voimme laajentaa lasten sanavarastoa ja myös yksittäiset ja 
yksityiskohtaisemmat käsitteet ja sanat tulevat osaksi lasten sanavarastoa. Aikuisen tehtävä on sisällyttää 
projekteihin eri tiedon- ja taidonalojen tavoitteet. 
 
Alku syksystä ryhmässämme toteutetaan tunnetaitoprojektia, jonka pohjana toimii Häijyherneitä ja lempeyslientä 

kirja. Kirjassa on satuja, joissa kerrotaan Niittykummun maatilan eläimistä. Saduissa ja kirjan toiminnallisissa 
tehtävissä käsitellään muun muassa kaveritaitoja, ristiriitojen ratkaisemista, kiusaamista, erilaisuutta ja ylipäätään 
ryhmässä toimimista. Tunnetaitoprojektia toteutetaan kiinteissä pienryhmissä. Saman aikaisesti 
tunnetaitoprojektin kanssa ryhmän lastenhoitaja on aloittanut lasten kanssa leikkiryhmät. Leikkiryhmän pohjana 
käytetään Mannerheimin Lastensuojeluliitton Reilusti ryhmässä materiaalia. Leikkiryhmissä lapset oppivat ja 
kokevat iloa, turvallisuutta, me-henkeä, vuorovaikutusta, käytöstapoja, yhteistyötä, auttamista, eläytymistä ja 
tunteiden ilmaisemista. Tunnetaitoprojektin ja leikkiryhmän tavoitteena on ryhmäytyminen ja 
vuorovaikutustaitojen oppiminen. 
 
 
 
 
 



  ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

  

 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Käytämme ryhmässämme esimerkiksi kameraa ja tablettia toiminnan dokumentoimiseen. Otamme kuvia ja 

videoita toiminnasta ja retkistä, joita voimme yhdessä lapsien kanssa katsoa ja näyttää vanhemmille.  
 
Lapset dokumentoivat omaa toimintaansa piirtämällä ja kuvia ottamalla. Jokaisella lapsella on oma retki-vihko, 

joka on lapsen oma päiväkirja. Lapset piirtävät ja kirjoittavat vihkoon omia muistojaan ja kohokohtiaan retkistä. 
Lapsi saa käyttää vihkoa myös omien tärkeiksi kokemiensa eskarihetkien kirjaamiseen. Lapsilla on myös 
eskarikansiot, joihin lapsi kokoaa aikuisen avustuksella omia töitään ja tehtäviään. 
 
Arvioimme lapsen oppimista lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kirjattujen lapsen henkilökohtaisten 

tavoitteiden mukaan.  Lapset arvioivat itse omaa oppimistaan yhdessä aikuisten kanssa. 
 

 
 
Huoltajien osallisuus  
Keskustelemme päivittäin vanhempien kanssa tuonti- ja hakutilanteissa lapsen päivästä, vanhempien ajatuksista 

ja toteutetusta toiminnasta. Tiedotamme vanhempia toiminnastamme ryhmämme ilmoitustaululla ja 
sähköpostitse. Toimitamme vanhemmille kahden viikon viikko-ohjelman ja kuukausikirjeen. Vanhempien toiveita 
kuunnellaan ja kysellään esimerkiksi vanhempainillassa ja leops-keskusteluissa.   
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Esiopetuksessa on käytössä kuraattoripalvelut ja kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut. Teemme 

yhteistyötä alueen neuvolan kanssa. Ennaltaehkäisemme kiusaamista tukemalla jokaisen lapsen osallisuutta eli 
lapsen kokemusta kuulluksi tulemisesta ja ryhmän jäsenyydestä. Toimintakauden alussa lasten ryhmäytymistä 
on edistetty esimerkiksi tunnetaitoprojektin, leikkiryhmän ja erilaisten vuorovaikutusleikkien avulla. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Esiopetuksessa ei ole ollut erillisiä S2-tuokioita, vaan suomen kielen oppiminen tapahtuu eskarissa kaiken 

toiminnan kautta. Aikuiset pyrkivät puhumaan aina hyvää ja rikasta suomea ja toimimaan näin mallina lapsille. He 
myös rohkaisevat lapsia vuorovaikutukseen sekä itsensä että toisten lasten kanssa niin ohjatuissa kuin vapaissa 
toiminnoissa. Riimit, runot, laulut, sadut, tarinat, arvoitukset, sadutus jne. ovat apuna lasten kielen kehityksen 
tukemisessa. Tukenamme on suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja, joka vierailee säännöllisesti 
ryhmässä.  Lasten kotikieltä tuemme puhumalla lasten kotikielistä aina arvostavasti ja olemalla kiinnostuneita 
niistä. Lisäksi kannustamme vanhempia puhumaan kotona aina omaa kotikieltään lapselle.   
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Otamme huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa tehostettua tukea saavan lapsen yksilölliset tuen 

tarpeet. Aikuinen sanallistaa ja mallintaa tarvittaessa ohjeita ja käsiteltävää asiaa. Käytämme kuvia toiminnan 
tukena. Alku syksystä ryhmässämme on toteutettu tunnetaitoprojektia (pohjana toimii Häijyherneitä ja 
lempeyslientä kirja) sekä Leikkiryhmää (pohjana käytetään Mannerheimin Lastensuojeluliitton Reilusti ryhmässä 
materiaalia), joiden tarkoituksena on ryhmäytyminen ja vuorovaikutustaitojen oppiminen. Toimintahetkillä 
henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Eriytämme toimintaa ja tehtäviä niin, että jokainen lapsi pystyy suoriutumaan 
tehtävästä omalla taitotasollaan ja saamaan onnistumisen kokemuksia. 
 
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. 

 
 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
      

Muut yhteistyötahot  
Tapulikaupungin kirjasto, Malmitalo, Puistolan kirkko, PuiU:n ja Malmin jalkapalloseurat, liikuntavirasto ja 

Helsingin pelastuslaitos. Lisäksi kelto Päivi Syrjälä, S2-opettaja Katariina Rajala, neuvola ja esiopetuksen 
kuraattori 
 


