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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Päiväkoti Niittyvillassa on kolme ryhmää: 1-3v, 3-5v, 5-6v. Esiopetusryhmässä, Hattaroissa on 13 lasta.

Esiopetuksen toiminta-aika on klo 9 – 13. Hattaroilla on oma ryhmähuone. Sen lisäksi he vuorottelevat
päiväkodin muiden sisä- ja ulkotilojen käytössä toisen lapsiryhmän kanssa. Tämä mahdollistaa
oppimisympäristöltään erilaisten tilojen monipuolisen käytön sekä toimimisen pienissä ryhmissä. Tärkeä osa
toimintaympäristöä ovat myös lähiympäristön puistoalueet hiekka- ja nurmikenttineen sekä metsikköalueet.
Hyvien liikenneyhteyksien vuoksi on helppoa käyttää oppimisympäristönä koko kaupunkia (museot työpajoineen
ja näyttelyineen, teatterit ym).

Esiopetuspäivä alkaa yhteisellä esiopetus- / mitä kuuluu? –piirillä, jossa vaihdetaan kuulumiset, tuodaan
keskusteluun itselle tärkeitä asioita ja jutellaan alkavan päivän kulusta. Esiopetusajan toimimme joko yhdessä tai
erilaisiin ryhmiin jakautuen toiminnan luonteesta riippuen. Lounastamme yleensä n. klo 11.30. Lounaan jälkeinen
lepohetkemme pitää sisällään rentoutumisharjoituksia sekä tarinoiden ja musiikin kuuntelua ryhmähuoneessa
patjoilla köllötellen. Lepohetken jälkeen lapset leikkivät, askartelevat, pelaavat, ulkoilevat ym. osallistuen
kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen Niittyvillassa. Aikuiset ovat mukana mahdollistamassa ja tarvittaessa
rikastuttamassa erilaista toimintaa.

Syksyn 2016 alustavasti suunniteltua toimintaa yhteistyökumppaneineen:
- monipuolinen liikunta päiväkodin sisätiloissa, pihassa, lähiympäristössä sekä Mäkelänrinteen

                         uintikeskuksen salissa
- 26.08. Käpylän pallon jalkapallotunti
- 06.09. HAMin taidepaja, Taiteen aakkoset: Sekoita värit!
- 20.09. R&A Pulpettikinon lyhytelokuvanäytös elokuvateatteri Orionissa
- 27.09. kummiluokkatapaaminen Käpylän koulun kasvitarhalla / pienryhmätyöskentely

                       - 28.09. päiväkodin yhteinen liikuntatapahtuma
- 29.09. Käpylän musiikkiopiston konsertti Niittyvillassa
- 04.10. Tove Jansson näyttely -opastus HAMissa
- 26.10. Helsingin kaupunginmuseo / Lasten kaupungin mummolakierros
- 01.11. Käpylän kirjasto / tablettisalkku

                       - 03.11. kummiluokka vierailulle Niittyvillaan / koululaisten haastattelu
- 08.11. Ooppera / Lasten taidetuokio, tanssitunti
- 14.11. Käpylän kirjasto / kirjaston käytön opastus
- liikennekoulu Lasten liikennepuistossa: 17. ja 24.11 sekä 1.12.
- 29.11. yhteistyö kummiluokan kanssa / tonttujumppaa Käpylän koulun salissa

- Vesikirppu – uimakoulu Mäkelänrinteen uintikeskuksessa tammikuussa 2017 alkaen

Syksyn 2016 suunnitelma täydentyy ja kevään 2017 suunnitelma muotoutuu ryhmän havainnoinnin, arvioinnin,
lasten mielenkiinnon kohteiden sekä lasten ja vanhempien kanssa tehtävän ideoinnin myötä.
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Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Materiaalit ja välineet ovat lasten saatavilla ja heillä on mahdollisuus toimia aktiivisesti ja aloitteellisesti. Lapsia

kannustetaan muokkaamaan ympäristöään mieleiseksi ja toimivaksi yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa.
Lapset oppivat erilaisissa oppimisympäristöissä sisällä ja ulkona leikkien, kokeillen, kysellen, tutkien, erilaisia
työtehtäviä tehden ja itseään ilmaisten vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Lasten yksilölliset
tarpeet ja tavat oppia huomioidaan oppimisympäristöjä muokatessa.

Ilmapiiri on lasta arvostava ja kannustava. Lasten oppimisen iloa ja innostusta pidetään yllä onnistumisen
kokemusten ja positiivisen palautteen avulla. Lapsia rohkaistaan luottamaan taitoihinsa ja tarttumaan
haasteellisiltakin tuntuviin tehtäviin. Lapsia kannustetaan auttamaan toisiaan ja pyytämään apua sitä
tarvitessaan.

Lasten aloittellisuuden kehittymistä ja vastuunottoa omasta oppimisesta tuetaan. Lapsia ohjataan
havainnoimaan ympäristöään, ihmettelemään, kyselemään, kyseenalaistamaan, pohtimaan, etsimään tietoa,
löytämään vastauksia itse. Lapsia kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä (kuva,
sana, ääni). Lapsia kuullaan ja heitä kannustetaan kertomaan mielipiteitään. Heitä ohjataan osallistumaan
ideointiin ja toiminnan suunnitteluun.

Päiväkodin digivälineitä käytetään yhdessä lasten kanssa ja lisäksi hyödynnetään yhteistyötahojen tarjoamia
tilaisuuksia esim. kirjasto. Yhdessä harjoitellaan erilaisia tiedonhankintatapoja.

Opetellaan keskustelemaan, kertomaan omista asioista ja ajatuksista sekä kuuntelemaan kaveria. Lasten
kanssa pohditaan mm. ystävyyttä ja toisen kunnioittamista, oikean ja väärän erottamista sekä sääntöjen,
sopimusten ja hyvien tapojen merkitystä.  Lasta ohjataan ymmärtämään oman toimintansa merkityksen muille
ihmiselle ja ympäristölle sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan.  Lapsia ohjataan arvostamaan oman ja
toisten perheiden perinteitä ja tapoja. Lapsia rohkaistaan myös erilaisten elämänkysymysten pohdintaan yhdessä
toisten kanssa toimien.

Lasten kanssa pohditaan heidän hyvää oloaan ja terveyttään edistäviä ja haittaavia tekijöitä esim. ruokailun,
levon ja liikkumisen osalta.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Helsingin esiopetussuunnitelmassa opetukselle (ei lasten oppimiselle tai osaamistasolle) on asetettu yhteiset

tavoitteet ja ne on ryhmitelty viiteen kokonaisuuteen: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma ja
vuorovaikutus, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn. Näiden
sisältöjä yhdistellen muodostetaan lapsiryhmälle sopivia oppimiskokonaisuuksia. Suunnitelmat jätetään riittävän
väljiksi, että lasten aloitteille ja kokeiluille jää tilaa. Suunnitelmat täydentyvät ja muuttuvat toiminnan myötä.

Toiminta muodostuu teemoista, projekteista ja tehtävistä, jotka pohjaavat lasten kiinnostuksen kohteisiin. Lapsia
havainnoidaan ja kuullaan, yhdessä lasten kanssa ideoidaan ja suunnitellaan toimintaa, mietitään mitä tehdään ja
miksi. Myös vanhemmat voivat osallistua ideointiin ja toimintaan. Projektien laajuus ja kesto vaihtelevat aihepiirin,
tilanteen ja oppimisen etenemisen ja innostuksen mukaan.



ESIOPETUKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Jokaiselle lapselle laaditaan oma esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops) yhteistyössä lapsen ja vanhempien

kanssa. Se toimii lapsen esiopetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin, huoltajien kanssa tehtävän
yhteistyön sekä koulun kanssa tapahtuvan tietojen siirron välineenä.

Lapsia ohjataan tarkastelemaan omaa kehitystään ja oppimistaan ja asettamaan tavoitteita omalle
oppimiselleen. Lasten maalauksia, piirroksia, tehtäviä, haastatteluja sekä valokuvia kootaan lasten omiin
kansioihin ja niitä tarkastellaan esiopetusvuoden aikana yhdessä lapsen kanssa.

Lasten kanssa yhdessä kootaan toiminnasta kertovaa materiaalia: kuvia, valokuvia, tekstejä päiväkodin seinille.

Päiväkodin kasvatushenkilöstö,arvioi ja suunnittelee toimintaa viikoittain ryhmäkohtaisissa tiimipalavereissa ja
vuoroviikoin päiväkoti- ja päivähoitoyksikkökohtaisissa palavereissa suunnitelman mukaisesti yhdessä
päivähoitoyksikön johtajan ja erityislastentarhanopettajan kanssa.

Vanhemmat osallistuvat suunnitteluun ja arviointiin lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma-keskusteluissa
syksyllä ja keväällä, vanhempainilloissa, vastaamalla varhaiskasvatusviraston asiakastyytyväisyyskyselyyn sekä
päiväkodin omaan esiopetuksen toiminnan arviointikyselyyn vuoden vaihteessa. Pitkin toimintavuotta lapsilta ja
vanhemmilta saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Esiopetuksen toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja laajemmin
toimintavuoden lopulla.

Huoltajien osallisuus
Niittyvillan vanhempainillassa 17.8.2016 vanhemmat kertoivat omia ja lastensa esiopetusta koskevia toiveita ja

odotuksia. Kävimme keskustelua erilaisista toimintaideoista ja arjen järjestelyistä. Kerroimme myös päiväkodin
alustavista suunnitelmista tulevan toimintakauden osalta.

Leopsit eli lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat valmistelemme vanhempien kanssa keskustellen syyskuun
loppuun mennessä. Leopseihin kirjataan myös lapsen ajatuksia, toiveita ja odotuksia sekä oppimistavoitteita.
Leopsit täydentyvät toimintakauden aikana havainnoinin ja arvioinnin sekä lasten ja vanhempien kanssa
käytävän keskustelun myötä.

Myös koko ryhmän toiminnan osalta suunnitelma elää, muuttuu ja täydentyy lasten, vanhempien ja päiväkodin
yhteisen havainnoinnin, arvioinnin ja ideoinnin myötä.

Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan esiopetuksen toimintaan, rikastuttamaan sitä omalla osaamisellaan
henkilökunnan kanssa sopien ja suunnitellen.

Vaihdamme kuulumisia lasten tulo- ja hakutilanteissa.Tarvittaessa järjestämme keskustelutuokioita vanhempien
kanssa pitkin toimintakautta. Keväällä 2017 käymme esiopetusvuotta koskevan arviointikeskustelun yhdessä
eskarilaisen ja vanhempien kesken.

Vanhemmilla on oma keskinäinen sähköpostirinki, jossa heillä on mahdollisuus käydä keskustelua esiopetuksen
toiminnasta ja arjen järjestelyistä, jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan ja tuoda niitä sitten yhteiseen päiväkodin
henkilökunnan kanssa käytävään keskusteluun.  Vanhemmilla on mahdollisuus käyttää päiväkodin tiloja
vanhempain tapaamisiin.

Tiedotamme vanhemmille sähköpostitse säännöllisesti esiopetusryhmän sekä menneestä, että tulevasta
toiminnasta ja yleensä ryhmän kuulumisista. Toiminnasta kertovat myös lasten ja aikuisten tuottamat kuvat ja
tekstit esiopetusryhmän huoneen ovessa ja seinillä.
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Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Ryhmään luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus toimia, kasvaa ja oppia

rauhassa omana itsenään.

Esiopetusryhmäläisten vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot vahvistuvat yhdessä toimien ja leikkien. Yhdessä
pidetään yllä reilun kaverin -taitoja: kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa leikin kulkuun ja tuoda siihen omia ideoita,
opetellaan joustamaan, neuvottelemaan. Opetellaan tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita ja
ottamaan huomioon myös kaverin tunteet.

Tavoitteena on toisia kunnioittava ilmapiiri, jossa ei hyväksytä häirintää, toisen satuttamista tai ryhmän
ulkopuolelle jättämistä. Aikuinen on mukana toiminnassa ja leikeissä havainnoimassa oikeudenmukaisuuden ja
tasa-arvoisuuden toteutumista. Epäoikeudenmukaiseen kohteluun puututaan heti ja yhdessä mietitään ja
harjoitellaan erilaisia tapoja ratkaista pulmat ja erimielisyydet myönteisin keinoin.

Lapset huomioidaan persoonina eikä heitä aseteta tiettyihin sukupuolirooleihin. Lapsia rohkaistaan toimimaan ja
tekemään valintoja ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Aikuinen pohtii yhdessä lasten kanssa heidän
keskinäisessä toiminnassaan tai puheissaan mahdollisesti ilmeneviä sukupuolittuneita ajatus- ja
käyttäytymismalleja.

Yhdessä huomataan hyvä ympärillämme. Aikuinen on omalla toiminnallaan malli lapselle.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
Vieraskielisten ja monikielisten lasten kielen kehitystä seurataan ja tuetaan kuuntelemisen, ymmärtämisen,

puhumisen, sanaston sekä kielen rakenteen osalta. Alueen S2-opettaja (suomi toisena kielenä –opettaja) on
sovitusti havainnoimassa lapsiryhmässä sekä mukana tuen tarpeen arvioimisessa ja tuen toteuttamisen
suunnittelussa lasten vanhempien ja ryhmän henkilökunnan kanssa. Keskusteluissa on mukana tulkki.Tämä
monikielisyyden suunnitelma kirjataan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan
toimintavuoden aikana ja arvioidaan ennen esiopetuksen päättymistä. Suunnitelmaan kirjataan kuvaus siitä miten
lapsen äidinkieltä ja suomen kielen kehitystä tuetaan. Tuki toteutuu sekä koko ryhmälle suunnatussa
ohjauksessa ja opetuksessa että tarvittaessa pienemmissä ryhmissä.

Ryhmän toiminnassa näkyvät ryhmässä edustettuna olevat kielet, esim. tervehdykset eri kielillä. Eri
kulttuuritaustoja tehdään ryhmässä näkyväksi keskustellen ja perheiden kanssa sovituin tavoin, esim.
vanhemmat opettamassa laululeikkejä, lukemassa kirjoja ym.

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
Keskisellä varhaiskasvatusalueella suunnitellaan yhdessä esiopetuksen tehostetun ja erityisen tuen resurssien

kohdentaminen toimintakausittain päivähoitoyksiköihin ja niiden ryhmiin lasten tuen tarpeesta lähtien.
Tuki suunnitellaan yhdessä vanhempien ja lasta / perhettä tukevan monialaisen yhteistyöverkoston kanssa ja

toteutetaan esiopetusryhmässä pedagogisesti sovituin tavoin. Tuen toteutumista ja lapsen tuen tarvetta
arvioidaan LEOPS keskusteluissa sekä vuoden vaihteen jälkeen yksilöllisessä monialaisessa
verkostokeskustelussa, jossa arvioidaan tulevaa koulupolkua ja siellä tarvittavaa tukea. Tehostettua / erityistä
tarvitsevalle lapselle kirjataan esiopetusvuoden aikana pedagoginen arvio (tehostettu tuki) tai pedagoginen
selvitys (erityinen tuki) esiopettajan ja ryhmässä toimivan erityislastentarhanopettajan tai kiertävän
erityislastentarhanopettajan yhteistyönä.

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
23.8.2016

Muut yhteistyötahot
Lasten- ja perheneuvola, perhe- ja sosiaalipalvelut. Varhaiskasvatusviraston esipetuksen yhteistyöverkosto.

Päivähoitoyksikön sisäinen esiopetuksen yhteistyö.


