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

Pk Pertussa on yksi esiopetusryhmä, Kissankulma. Kissankulmassa on 20 lasta. Päivittäinen esiopetusaika on
klo 8.30-12.30. Esiopetuspäivämme rakenne: 8.30-9.00 ryhmäytyminen leikkien kautta. Kello 9.00-9.20 yhteinen
aamupiiri. 9.20 ryhmä jaetaan kahteen noin kymmenen lapsen pienryhmään, joista toinen ryhmä lähtee ulos ja
toinen ryhmä jatkaa taukoliikunnan jälkeen sen päivän toimia ja tehtäviä. Seuraavana päivänä ryhmät tekevät
päinvastoin. Ulkoliikuntatuokiot sekä musiikki- ja loruhetket pidämme usein koko ryhmälle samanaikaisesti. Kello
11.15-12.00 syömme lounasta. 12.00-12.30 satu –tai musiikinkuunteluhetki. Kissankulman ryhmässä meillä on
käytössä kaksi suurempaa huonetta, yksi pienempi huone sekä isohko eteisaula. Käytämme myös päivittäin talon
yhteisiä tiloja: patjahuone, hiekkaleikkihuone sekä liikuntasali. Pk Pertussa on oma aidattu luonnonläheinen piha-
alue. Hyödynnämme myös paljon lähipuistoalueita, urheilukenttiä (monipuoliseen liikuntaan, esim. jalkapalloon,
mahdollistavat talvella myös luistelun) sekä viljelypalsta-aluetta, jonne olemme päässeet tutustumaan
luomuviljelyyn. Siellä lapsilla on mahdollisuus tutustua sadonkorjuuseen. Lähimetsissä käymme säännöllisesti
kuukausittain mm. Metsämörri-retkillä. Mörriretkillä syvennymme luonnon kiertokulkuun esimerkiksi tutkimalla
luupeilla ja keskustelemalla mitä kasveille eri vuodenaikoina tapahtuu ja miksi. Retkillä teemme luonnon omista
materiaaleista, kasveja vahingoittamatta, taideteoksia ym. rakennelmia ja majoja. Luonnonmateriaaleja
käytämme näillä retkillä myös matemaattisiin tehtäviin esim. lajittelemalla ja vertailemalla sekä taideteoksiin.
Tuotoksia myös dokumentoidaan kuvaamalla.

 Päiväkoti Pertussa painotetaan leikin merkitystä. Leikin näemme yhtenä tärkeimmistä oppimisen välineistä.
Leikki on kaikille lapsille mieluinen tapa oppia uusia asioita ja vuorovaikutustaitoja. Esiopetusryhmässä erityisesti
vahvistamme oman toiminnan ohjausta ja sosiaalisia taitoja. Muita tärkeitä toimintatapoja ovat liikkuminen,
tutkiminen, taiteellinen ja toiminnallinen kokeminen. Lähtökohtana kaikessa toiminnassa on se, että itse projekti
ja siihen osallistuminen on tärkeämpää kuin tulos.

Esiopetusryhmämme kuuluu kielirikasteinen esiopetus- pilottihankkeeseen. Kielenä on englanti. Englannin kielen
opettaja on maanantaisin esiopetusryhmässämme ja silloin osan ajasta laulamme, loruttelemme ja leikimme
englanniksi. Englanninopettaja pitää myös pienille ryhmille kerrallaan monentyyppisiä tuokioita englanninkielellä.
Muun muassa animaatioita on valmisteltu projektimuotoisesti. Toistoa ja käytännön sanastoa tulee myös arjen
tilanteissa, kuten pukemisessa, syömisessä ja tavaroiden paikalleen laittamisessa. Oppimistapana käytetään
myös leikkiä ulkona tai sisällä. Leikkivälineet nimetään englanniksi.Toiminnan tavoitteena on herättää lasten
kiinnostus vieraita kieliä kohtaan ja vahvistaa lapsen myönteistä käsitystä itsestään oppijana. Eskarilaiset ovatkin
hyvin innoissaan oppimaan ja osallistuvat mielellään ko. tuokioille.



HELSINGIN KAUPUNKI
KASVATUS JA KOULUTUS

ESIOPETUKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA

2

Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)

Ajattelu ja oppiminen
Ajattelu ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa sallivassa, rohkaisevassa

ja turvallisessa ilmapiirissä. Vaihteleva oppimisympäristö rikastuttaa mielenkiintoa ja ylläpitää kiinnostusta
oppimiseen. Kokemuksemme mukaan tekemämme lukuisat retket avartavat luovaa ja kriittistä ajattelua.  Retkien
jälkeen niitä dokumentoidaan: lapset piirtävät ja kertovat muistamiaan tapahtumia retkestä, jotka aikuiset
kirjaavat ylös, näin lapset osallistuvat Kissankulman Retkisanomien tekemiseen ja tuottamiseen. Käytämme
paljon muistin ja mielikuvituksen kehittymiseen loruja, pelejä, lauluja, tarinakortteja. Mottona meillä on: Harjoitus
tekee mestarin. Näin kannustamme lapsia tekemään, kokeilemaan ja opettelemaan vaativampia ja haastaviakin
asioita. Yhdessä iloitaan onnistumisista ja virheet ovat väyliä lapsen ajatteluun.

Kulttuurinen osaaminen
Ryhmämme rikkautena on monikulttuurisuus. Lapset oppivat arjessa luontevasti kunnioittamaan erilaisia tapoja

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tutustumme erilaisiin kieliin ja kulttuureihin, sen mukaan mistä maista
lähtöisin olevia lapsia/perheitä ryhmässämme on. Opettelemme mm. tervehtimään ja kiittämään sekä joitain
lauluja kyseisillä kielillä. Leikimme eri maiden leikkejä. Osoitamme arvostusta kohtelemalla ja kunnioittamalla
kaikkia tasavertaisesti. Omalla esimerkillämme ja ohjeistamalla lapset oppivat myös päiväkodin ulkopuolella
käyttäytymään ystävällisesti ja noudattamaan hyviä tapoja. Tuntevansa arvostusta hyväksyvässä ilmapiirissä ja
keskustelemalla aikuisten ja lasten kanssa lapset uskaltavat ilmaista itseään. Ryhmässämme on käytössä
vaihtuvat pienryhmät, joka rohkaisee itseilmaisussa sekä toisen kuuntelussa. Retkien avulla opetamme myös
paikallista ja kansallista kulttuuria tutustumalla lähiympäristöön niin kotikaupunkimme luonnon kuin rakennetun
kulttuurin antiin.

 Ilmaisun monet muodot
 Tavoitteenamme on, että lapset pääsevät ilmaisemaan itseään monipuolisesti omista kiinnostuksen
lähtökohdista. Ryhmässämme on esillä vapaasti käytettävää materiaalia omiin tuotoksiin. Tämän lisäksi teemme
töitä, jolloin aikuinen tutustuttaa lapsia erilaisiin työskentelytapoihin sekä materiaaleihin. Jokainen lapsi tekee
itselleen oman kansion ompelemalla reunoista kiinni A3-kokoiset kartongit. Kansiossa säilytetään vuoden aikana
tehtyjä tuotoksia. Harjoittelemme mm. itsemme ilmaisua, mielikuvituksen kehitystä, vuoron odottamista ja
kuuntelemista esim. niin, että lapset saavat miettiä, missä haluaisivat olla juuri sillä hetkellä ja kenen kanssa,
jonka kaikki saavat vuorollaan kertoa. Kuuntelemalla toisten ajatuksia jalostuu tuossa leikissä myös oma ajattelu.
Lorut ja riimittelyt ovat osa meidän päiviä ja niistä saadaan uusia sanoja opeteltavaksi.

Musiikkia on arjessamme päivittäin. Lapset ovat innokkaita osallistumaan ja esiintymäänkin. Laulamme lauluja
monipuolisesti lasten toiveista, uusia opetellen sekä perinteisiä kunnioittaen. Usein on soittimiakin mukana.
Esimerkiksi Elefanttimarssi-laululeikki on mieluisia, jossa halukkaita pääsee soittamaan ja osa osallistuu
marssiin. Lauluissa yhdistyy paljon myös kehollista liikettä. Joko lauluun liittyvää leikkiä tai rytmitajun kehittämistä
taputuksilla eri kehonosiin sekä harjoittelemalla pysäyttämällä liike musiikin loppuessa. Harjoittelemme myös
rytmin mukaan liikkumista sekä kuuntelemaan minkälaisia tunnetiloja erilaiset musiikkilajit ja tyylit herättävät sekä
millä tavoin niitä voisi kuvata liikkeellä tai esim. maalaamalla.

  Kielen rikas maailma ja vuorovaikuus
 Esiopetusryhmässämme kielellisen tietoisuuden kehittyminen on isossa osassa arkipäivää. Lapset saavat
mahdollisuuden harjoittaa kielellistä osaamista ja oppimista erilaisin lauluin, leikein, loruin. Makupaloina
tarjoilemme riimittelyä, riimiparien miettimistä, tavuttelemme sanoja,  tavuja taputuksilla tukien. Tutkimme missä
kaikkialla kirjoitettua kieltä esiintyy ja harjoittelemme tuottamaan itsekin kirjoitettua kieltä, jokainen oman
lähtötasonsa mukaan. Etsimme lehdistä tiettyjä kirjaimia, joita voi esim. leikata ja liimata. Retkillä on oivallista
etsiä minkälaista erilaista kirjoitus- ja merkkityyliä löytyy ympäriltämme sekä mihin niitä tarvitaan. Tutustumme
erilaisiin uutisiin ja luemme sanomalehdistä lapsilähtöisesti uutisia. Lapset saavat piirtää kokemastaan ja lisäksi
saduttamalla kertoa, mitä on piirtänyt. Kirjastoauto vierailee säännöllisesti päiväkodin lähellä, josta saadaan uusia
kirjoja lainaan. Muutama lapsi kerrallaan pääsee mukaan kirjastoautolle ja valikoimaan lainattavia kirjoja. Uudet
kirjat esitellään tutustumalla niihin yhdessä, jonka jälkeen kirjat ovat vapaasti luettavissa. Pidempiä tarinoita
luetaan lukuhetkellä, jolloin lapsilla on samalla mahdollisuus rentoutua patjalla maaten. Aikuiset johdattelevat
lapsia keskustelemaan eri aihepiireistä, joko lasten mielenkiinnon alueista tai muuten ajankohtaisista asioista.
Aikuinen syö lasten kanssa samassa pöydässä, jolloin samalla opetetaan keskustelevaa ruokapöytäkulttuuria.
Lapsille opetetaan myös keinoja selvittämään asioita keskustelemalla kavereiden kanssa ja tekemällä yhteisiä
sopimuksia. Ryhmässämme on lapsia, jotka puhuvat eri kieliä ja heiltä saamme oppia heidän omalla kielellään
uusia sanoja. Näin saadaan huomata, että on monenlaisia kieliä, joilla kommunikoida.
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Minä ja meidän yhteisömme
 Opetamme lapsia ymmärtämään, että he ovat osa yhteiskuntaamme. Laajennamme ajatusta perheestä, suvusta
lähiympäristöstä osaksi helsinkiläisyyttä ja suomalaisuutta ja sen kautta osaksi maailman väestöä. Teemme
retkiä jokaisen kotipiiriin, jonka he saavat itse esitellä muille. Teemme retkiä lähiympäristöön sekä koko
kaupungin sisällä. Retkillä havainnoimme kaupungin kehittymistä ja samalla saamme tutustuttua kaupungin
historiaan. Vietämme päiväkodissa YK:n päivää, jolloin luontevasti samalla puhumme lasten oikeuksista ja
säännöistä. Yhteisten sääntöjen sopimista ja niihin sitoutumista tukee ryhmämme omat lastenkokoukset.
Päivittäin tulee tilanteita, joissa keskustellaan, miltä joku asia tuntuu itsestä tai voiko itse vaikuttaa siihen miltä
toisesta tuntuu. Yleisellä tasolla näitä asioita syvennytään pohtimaan myös LELA-tarinoiden kautta. LELA on
kala, joka saa tehtäväkseen lähteä tutkimaan päiväkodin maailmaa ihmisen muodossa. LELA:n kautta käydään
läpi erilaisia tilanteita ja tunteita, joita päiväkotipäivien aikana tulee esille. Tarinoita on kymmenen, joita
käsitellään yhdessä lasten kanssa ja mietitään ratkaisuja eteen tuleviin ongelmiin. Katsomusasiat huomioidaan
osana muuta toimintaa. Seuraamme kalenteria, jossa on eri uskontojen erityisiä aikoja ja juhlia kuvattu ja
keskustelemme niistä lasten kanssa. Ryhmässämme on eri uskonnoista tulevia sekä uskonnottomia lapsia ja
luontevana osana nämä asiat kulkevat keskusteluissa.

 Tutkin ja toimin ympäristössäni
 Matemaattisia  taitoja harjoittelemme päivittäin muun toiminnan ohessa. Aamupiirissä käymme aikakäsitteitä
monipuolisesti; vuodesta, vuorokaudenajasta huomisiin ja eilisiin. Tutkimme kalenteria, katsomme päivämääriä ja
niitä vastaavia lukumääriä ja -sanoja. Harjoittelemme kalenterin avulla myös kymmeniä ja ykkösiä. Teemme
päivien aikana arkipäivään liittyviä laskutoimituksia käyttäen konkreettisia välineitä apuna sekä liitutaulua.
Samalla tuloksia tarkastellessa vertailemme niitä ja tutkimme lukumäärien muutoksia. Meillä on erillinen
matikkahyllykkö, jossa on paljon välineitä luokittelutehtäviin, joilla on mahdollisuus mm. harjoitella järjestelyä ja
säännönmukaisuutta sekä vertailla. Geometriaa harjoittelemme tutustumalla eri muotoihin leikkien ja liikkuen.
Retkillä hyödynnämme ympäristöä tutkimalla ja etsimällä uusia muotoja. Mittaamiseen meillä on erilaisia välineitä
lapsen vapaasti käytettävissä ja opettelemme miten kehon eri osilla voi myös mitata. Esimerkiksi kuinka monta
lasta huoneen pituus on tai kuinka monen lapsen jalka mahtuu metrin mitalle. Retkillä havainnoimme luontoa ja
ympäristöä sekä sen muutoksia. Vastaan tulee myös sellaista, jota jäämme pohtimaan ja palaamme päiväkodilla
asiaan. Toisinaan asioita selvitetään tietokoneella internetistä tietoa hakien. Erityisesti Mörriretkillä
keskustelemme luonnon ja ympäristön arvostamisesta; ei roskata luontoa, ei revitä kasveja ja muutenkaan tuhota
luontoa. Teknologia tulee esille lasten puheissa esille lähinnä pelaamisena erilaisilla laitteilla ja silloin tartumme
aiheeseen ja laajennamme teknologiatietoisuutta.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Kasvan ja kehityn
Esiopetuspäivä on jatkuvaa harjoitusta omatoimisuuteen, itsestä ja toisista huolehtimiseen sekä omista

vaatteista ja tavaroista huolehtimiseen. Ryhmässämme ei ole varsinaista lelupäivää vaan omia leluja voi tuoda
päivittäin, joista lapsi huolehtii itse päivän aikana. Samoin kunnioitamme päiväkodin ja muiden lasten omaisuutta.
Yhdessä lasten kanssa keskutelemme usein mm. yöunen, terveellisen aamupalan, hygienian ja käsienpesun
merkityksestä. Keskustelemme sopivasta tietokonepelien pelaamisesta tai tabletin käytöstä. Ruokailun aikana
keskustellaan terveellisistä ruokailutottumuksista ja vähintäänkin maistamme jokaista ruokalajia. Terveellisiä
ruokatapoja ja mahdollisesti uusiin makuihin tutustumme mm. päiväkodin pihalla järjestettävässä
sadonkorjuujuhlassa. Siellä lapset saavat kulkea vapaasti kauden eri maistelupisteissä sekä toiminnallisissa
kasvisten/juuresten opetuspisteissä.

Oman vuoron odottamista harjoittelemme pitkin vuotta ja päivittäin. Mottomme onkin KKK eli kuuntele, keskity ja
kerro. Lapsille luodaan tunne, että elämä on hyvää ja he voivat myönteisesti suhtautua tulevaisuuteen. Aikuisten
oma suhtautuminen ja esimerkki ovat kantavia voimia.

Liikunnasta huolehdimme joka päivä mm. pitämällä taukojumppia, ulkona liikkumalla, pelaten erilaisia pelejä ja
leikkejä. Liikuntatuokiot painottuvat syksyisin ja keväisin ulkoliikuntaan, talvella käymme luistelemassa
mahdollisuuksien mukaan. Viikottaisin ryhmällämme on käytössä päiväkodin liikuntasali, jossa voimme pitää
sisäliikuntatuokioita. Olemme saaneet osallistua PUIU:n järjestämään jalkapallovalmennukseen, joka päättyy
päiväkotien väliseen jalkapalloturnaukseen. Lisäksi joka kuukausi yksi ryhmä opettaa lapsille uuden liikuntaleikin.
Vanhempien kanssa on keskusteltu päivittäisen liikunnan tärkeydestä.

Retkien aikana harjoitellaan liikenteessä kulkemista turvallisesti. Lapsi oppii konkreettisesti miten eri
kulkuvälineissä matkustetaan turvallisia tapoja noudattaen. Hän oppii samalla liikennesääntöjen noudattamista ja
muiden kanssaliikkujien huomioimista sekä myös itsestä huolehtimista ryhmän mukana.

 Monilukutaito
 Oppimisympäristössämme on erilaisia tekstejä ja sanoja, aakkoset ja numerot ovat seinillä. Aikuinen kirjoittaa
asioita ylös mm. liitutaululle siten, että lapset näkevät miten kirjoitettu teksti syntyy. Vuorovaikutuksessa toisten
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kanssa arvuutellaan, luetaan tekstejä ja tuotetaan itse erilaisia viestejä, myös kuva voi olla viesti. Retkillä on
oivallinen tilaisuus havainnoida ja käsitellä erilaisia viestejä ja logoja sekä niiden merkityksiä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 Ryhmässämme on käytössä digivälineitä. Niitä käytetään yhtenä oppimisen välineinä. Ensin harjoitellaan
teknisen laitteen turvallista käyttöä yhdessä. Opettelemme tiedonhakua internetin avulla, samalla ohjaten
kriittiseen ajatteluun, että kaikki mitä internetistä löytyy ei välttämättä ole juuri oikeaa tietoa. Tutkimme
tietokoneella yhdessä lasten kanssa mm. sääennusteita ja retkille lähtiessä reittiopasta. Kamera on tärkeässä
osassa dokumentoinnissa ja kuvia otetaan omista tuotoksista tai kuvataan havainnoimia kohteita sekä aikuinen
dokumentoi lasten päivää mm. vanhemmille nähtäväksi.

 Osallistuminen ja vaikuttaminen
Luotettavassa ja kannustavassa ilmapiirissä lapsi uskaltaa osallistua ja luottaa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Esiopetuksen LEOPS- keskustelussa jo kysellään lapselta mitä hän haluaisi tehdä ja oppia esiopetusvuonna.
Myös vanhemmat esittävät odotuksensa. Käytämme äänestystä myös monissa arkipäivän valintatilanteissa,
kuten enemmistön päätöksellä jäädään joko sisälle tai mennään ulos leikkimään.

 Lasten kanssa keskustellaan ja kun herkällä korvalla kuunnellaan, esille saadaan lapsen omia mieltymyksiä ja
kiinnostuksen kohteita. Lapsi tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Lasta havainnoidaan myös vapaan leikin aikana,
tällöin lasta kiinnostavat asiat nousevat esille. Näin huomioidaan miten leikkiä voidaan rikastuttaa ja
oppimisympäristöä muokata lasten ideoiden pohjalta. Havainnoimalla saamme aiheita tuleviin projekteihin.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Luonto on lähellä sydäntämme ja sadonkorjuuteemaan liittyvänä projektina toteutimme aiheen ” Omenat

asetelmassa ” : Lapset, yksi kerrallaan, saivat suunnitella omenoista ja muusta rekvisiitasta oman näköisensä
asetelman. Kun asetelma oli valmis, lapsi sai valokuvata sen. Valokuva laitettiin malliksi ja lapsi maalasi
vesiväreillä saman asetelman paperille. Loistavat työt laitettiin esille ja lapset saivat kertoa, miten oma projekti
eteni ja millaiselta tekeminen tuntui, mikä siinä oli mielekästä ja oliko jotain tylsää.
Mitä projektissa opimme: Lapsi oppii sommittelemaan ja tuntee esteettisen kauneuden. Harjoitellaan digi-

kameran käyttöä. Samalla vertaillaan, mitä tapahtuu, jos kuvan ottaa läheltä tai kaukaa. (Matkan vertaus esim.
harjoittaa matematemaattisia taitoja). Itse maalaaminen vaatii keskittymistä, oikeaoppista siveltimen ja värien
käyttöä, Työn valmistuttua jokainen omaan tahtiinsa siivosi oman paikkansa: vesivärit pois ja siveltimien pesu.
Kun työt asetettiin seinälle oli upea tunne, kun huomasi lasten olevan tyytyväisiä tuloksiinsa ja itse tekeminen oli
ollut mielekästä.



HELSINGIN KAUPUNKI
KASVATUS JA KOULUTUS

ESIOPETUKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA

5

 Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Toiminnan dokumentointi ja arviointi kulkevat käsikädessä arjen tilanteissa. Meidän tapamme on toiminnan

jälkeen kysellä lapsilta, miltä tekeminen tuntui, oliko jokin kohta vaikeaa ja mikä oli mukavaa. Halutaanko jatkaa
samantapaista tehtävää. Vanhemmille kerrotaan päivän tapahtumista ja myös lapsen onnistumisista ja omista
mielipiteistä. Samalla verrataan lapsen omaa edistymistä aiempaan. Henkilökunta yhdessä myös pohtii, missä
kunkin lapsen kohdalla mennään ja tarvitseeko jotain menetelmiä tai oppimisympäristöä muuttaa lapsen eduksi.
Jos jonkun lapsen tilanne huolestuttaa, otamme yhteyttä esim. esiopetuksen kuraattoriin tai kiertävään
erityislastentarhanopettajaan. Kerromme yhteydenotosta vanhemmille. Lapsi arvioi itseään esim. värittämällä
asioita, mitä jo osaa tehdä ja mitä haluaisi vielä oppia. Leops-keskusteluissa käydään vanhempien kanssa
tarkemmin läpi lapsen etenemistä ja mikä tarvitsee vielä enemmän harjoitusta, kuullaan vanhempien kokemuksia
kotoa käsin. Vedetään yhteiset linjaukset eskarin ja kodin välille. Retkisanomien tuottaminen on hyvä
arviointimenetelmä: siinä lapset jälkikäteen muistelevat retken tapahtumia ja kulkua ja miltä retki tuntui. Luemme
lepohetkellä pidempiä kirjoja ja nyt on menossa ” Pekka Töpöhäntä”. Kun kirja on luettu, lapset tekevät kirja-
arvostelun, miltä kirja vaikutti. Dokumentoimme lapsen edistymistä myös sosiaalisissa ja
vuorovaikutustilanteissa. Havaintoja kirjaamme Leops-kansioihin. Päiväkodin johtajan kanssa keskustelemme
koko lapsiryhmän lapsista sekä heidän tilanteistaan. Kaksikielisten lasten kielitaidon kehittyminen kirjataan
seurantalomakkeeseen ja Leopsiin ja vanhempien kanssa käydään jatkuvaa keskustelua kielen kehityksestä.
Asiantuntijana on suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja ja hänen kanssaan pidämme kielikonsultaation
sekä olemme jatkuvassa yhteydessä. Lasten viihtyminen ja innostuneisuus on suora palaute toiminnan
onnistumisesta. Saamme myös suoraa palautetta vanhemmilta. Arviointien perusteella on hyvä suunnitella
toimintaa eteenpäin suotuisaan suuntaan. Työntekijä suorittaa koko ajan itsearviointia, miten toimii ja käyttäytyy
eri tilanteissa, myös työkaverit arvioivat toisiaan. Johtajan kanssa pidetään kehityskeskustelut kaksi kertaa
toimintakaudessa. Kevätjuhlassa lapsille jaetaan viralliset esiopetuksen osallistumistodistukset

Huoltajien osallisuus
Vanhempien ja perheiden osallistuttaminen Kissankulmassa syksyllä 2017

Lapsen edun kannalta on tärkeää, että yhteistyö vanhempien ja kotien kanssa toimii luontevasti ja toisiaan
kunnioittaen sekä kuunnellen. Lapsella tulee turvallinen ja luottavainen mieli osallistua ja oppia uusia asioita.
Yhteen hiileen puhaltaminen tuottaa positiivista tulosta ja sen vuoksi otamme vanhemmat mukaan monin eri
tavoin toimintaamme.
Kun lapsi on valittu esiopetukseen tutustumme häneen ja vanhempiin jo toukokuussa ns. tutustumispäivänä.
Samoin pidämme talon ulkopuolelta tulevien kanssa aina aloituskeskustelut sekä tarvittaessa siirtopalaverit.
Myös jo tutut vanhemmat ovat tervetulleita keskustelemaan lapsestaan eskaria aloittaessa.
Aamuisin tulo -ja iltapäivisin hakutilanteissa vaihdetaan päivän kuulumiset. Kotiinlähtiessä aina kätellään lapsen
kanssa, silloin varmasti kohtaamme myös vanhemman.
Jokaisen lapsen Leops-keskusteluun vanhemmat osallistuvat syksyllä ja keväällä. Sekä aloituskeskusteluun ja
Leopsiin vanhemmat jo kotona valmistautuvat miettimällä omia ja lapsen ehdotuksia ja toiveita esiopetusvuoden
kulusta ja odotuksistaan. Keskustelussa käydään asiat yhdessä läpi ja kirjataan esiopetussuunnitelmaksi.
Muita yhteisiä tapahtumia syksyllä:
   Kissankulman vanhempainilta
   Pitkin syksyä käymme kävelyretkillä mahdollisimman monen lapsen kotipihalla
   Sadonkorjuujuhla
   Illalla Metsämörriretki yhdessä perheiden kanssa
   Vanhempaintoimikunnan järjestämä disco
   Isänpäiväaamupala
   Isompien sisarusten iltapäivä
   Koko perheen yhteinen jouluaskarteluilta vanhempaintoimikunnan buffetilla höystettynä
   Kissankulman joulujuhlat

Vanhempien toiveet otetaan vastaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan. Ideoita on kyselty
vanhempainillassa ja myös kirjallisesti. Toivottavasti löydämme myös tänä vuonna vanhempia, jotka ovat
halukkaita tulemaan mukaan päivän askareisiin ja jotka voisivat tuoda mukanaan jotain uutta eskaripäiväämme.
Mielellämme lähtisimme myös retkelle vanhempien työpaikalle, jos jollekin sopii. Ollaan toiveikkaita, mutta
muistetaan, että kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen.
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Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Päiväkodin koko henkilökunnan sekä oman ryhmän aikuisten on oltava vastuussa lasten turvallisuudesta sekä

terveydestä. Tarkkailemme oppimisympäristöä ja epäkohtiin puututaan heti. Koko päiväkodin henkilökunta
suorittaa säännöllisesti vaarojen arvioinnin sekä turvallisuuskierroksen, jossa epäkohtiin puututaan ja ne
korjataan. Lapsia ohjataan leikkimään turvallisesti sekä ohjataan turvallisiin työtapoihin. Käytämme sisätossuja.
Pidetään huoli, että lattialla ei ole liikaa tavaroita, omat paikat tavaroille. Ulkoilussa on omat turvallisuussäännöt.
Ulos siirryttäessä tarkistetaan heti sisääntuloportit, että ovat varmasti kunnolla kiinni. Aamuisin aikuinen tarkistaa
myös päiväkodin piha-alueen ja ylimääräiset roskat ja tavarat kerätään pois. Yhdessä koko päiväkodin kanssa on
mietitty, mitkä kohdat piha-alueella varsinkin kaipaavat aina aikuista. Vaaratilanteiden varalta pidämme ulko-oven
lukossa klo 11.00-15.00. Vaara –ja uhkatilanteisiin on laadittu yhteiset sopimukset. Mahdollisiin karkaustilanteisiin
on tarkka suunnitelma ja ryhmien aikuisille omat etsintäsektorit.
Psyykkinen turvallisuus on lapselle erittäin tärkeä, että hän pystyisi luomaan uusia ihmissuhteita ja oppimaan

uusia asioita. Me aikuiset luomme turvallisuudentunnetta omalla käyttäytymisellä sekä persoonalla. Ilo ja
huumori, suvaitsevaisuus, tasapuolisuus ovat hyvän ilmapiirin luojia. Itse olemme esimerkkinä, lapset ottavat
meistä mallia.
 Py Himmeli-Pertun kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamisen puuttumiseen suunnitelma toimintakaudelle 2017-2018
on laadittu syyskuussa 2016.
 Lukuisat retkemme edistävät yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä. Samalla opitaan toisten kunnioittamista ja
arvostamista ja kaveritaitoja. Lastenkokoukset ovat myös oiva tapa lisätä me-henkeä.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki
 Suomi toisena kielenä oppilaat osallistuvat normaaliin päiväohjelmaan. Koska tehtävien aikana aina kaksi

aikuista paikalla, on mahdollisuus antaa yksilöllistä tukea sitä tarvitseville. Esiopetuksen tukena käytämme mm.
”Hauska matka eskariin” – materiaalia. Materiaali sisältää suuret kuvat, jotka auttavat kaksikielisiä ymmärtämään
paremmin kertomuksia. Käytössä on myös PCS-kuvat. Kertaamme kaksikielisten kanssa tehtyjä tehtäviä ja
tarinaa, pelaamme pelejä, leikimme paljon sanaleikkejä kaikkien lasten kanssa. Suoritamme kielenkehityksen
seurantaa ja keskustelemme vanhempien kanssa erityisesti Leops-keskustelujen aikana. Tähdennämme oman
äidinkielen käytön tärkeyttä kotona. Käytämme keskusteluissa ja vanhempainilloissa tulkkeja.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa
Valmistavan opetuksen menetelmät ja kielenkehityksen edistymisen kirjaamme lapsikohtaiseen suunnitelmaan
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

Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja,
  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)

Keskustelun
päivämäärä
3.11.2017
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Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)
Liite

Esi- ja alkuopetuksen yhteistoimintasuunnitelma lukuvuodelle 2017-2018

Kokouksessa päätettyä:
1. Jukolan kisat järjestetään ti 11.10.2017 Siltamäen urheilupuistossa.

Kisoissa mukana lähialueen esikouluryhmät ja Siltamäen ala-aste

2. Siltamäen ala-asteen 1. luokat vierailevat keväällä 2018 alueen päiväkodeissa
Tarkempi aikataulu ja ohjelma sovitaan kevään aikana

3. Nousiaiset järjestetään ke 25.4.2018

4. Koulu kutsuu alueen päiväkotien lapsiryhmiä katsomaan joulu- ja kevätjuhlien
kenraaliharjoituksia.

Koulujen kanssa järjestetään syksyisin starttipalaverit ja keväällä ns.
nivelpalaverit

Suunnitelman
päivämäärä
26.9.2017

Muut yhteistyötahot
Kiertävä erityislastentarhanopettaja, S-2 lastentarhanopettaja , esiopetuksen kuraattori , neuvola, perheneuvola,

neuvolapsykologi, puhe- ja toimintaterapeutit, lastensuojelu, koulupsykologi, Suutarilan terveysasema, Stadia
ammattiopisto, Tapulin kotipalvelu ja varhainen tuki.
Alueen leikkipuistot, koulut ja päiväkodit, kirjastoauto, Malmin seurakunta, Saalem-seurakunta, Malmitalo,

Puistolan Urheilijat, sekä Helsingin kaupunginmuseot.


