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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Yksi esiopetusryhmä Muumit, jossa on tällä hetkellä 17 lasta. Vuorohoidossa esiopetuksen toiminta-aika on 4

tuntia 8.30-14.30 välisenä aikana arkipäivisin.
Esiopetusryhmän aukioloaika on 7.30-17. Päiväkoti Rastila on vuorohoitoyksikkö ja ilta- yö- ja viikonloppuhoito

tapahtuu päärakennuksessa.

Ryhmällä on käytössä oma huoneisto, joka on erillisessä rakennuksessa. Piha on yhteinen päätalon kanssa.
Päiväkoti sijaitsee välittömässä metsän ja meren läheisyydessä ja ulkotiloja käytetään aktiivisesti ja
monipuolisesti ryhmän toiminnassa. Myös läheiset leikkipuistot (Haruspuisto, leikkipuisto Mustakivi) ovat
aktiivisessa käytössä.

Haluamme että oppimisympäristö on rento, salliva ja omatoimisuuteen kannustava.Tällä kaudella toiminnassa
painotetaan koko alueen yhteisen metsäpedagogiikan lisäksi suomen kieltä, lukemista ja kirjallisuutta. Lisäksi
painotamme erityisesti sosiaalisten taitojen tärkeyttä. Päiväkoti Rastilan yhteinen kehittämiskohde on liikunnan
lisääminen lapsen arkeen ja lasta arvostava kohtaaminen.

Ryhmässämme hyödynnetään pienryhmätoimintaa, leikkiparitoimintaa ja käytössä on leikkitaulu.
Esiopetustuokioissa käytetään materiaalina Pikkumetsän esiopetuskirjasarjaa ja siihen liittyvät aiheet ja tarinat
ovat esillä myös muussa toiminnassa (esim. askartelut).

Lapsen esiopetuspäivä rakentuu ulkoilusta, oppimistuokioista vaihtelevasti sisällä ja ulkona, yksin tai ryhmässä,
vapaasta leikistä, levosta ja ruokailuista.

Ryhmämme pedagogiseen toimintaan liittyviä yhteistyötahoja ovat muun muassa alueen leikkipuistot, lähikoulut,
päiväkodin muut ryhmät, Vuosaaren seurakunta sekä Vuotalo ja Stoa (kulttuuritapahtumat sekä kirjastot).
Pyrimme tekemään paljon retkiä erilaisiin kohteisiin (esimerkiksi Musiikkitalo, museot, teatterit).
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Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Ryhmän lapset ovat aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa. Lapsille annetaan mahdollisuuksia kertoa

omista kiinnostuksen kohteistaan ja sen pohjalta kasvattajat suunnittelevat toimintaa.

Ryhmässä käytössä oleva leikkiparitoiminta ja pienryhmätoiminta kehittää lasten sosiaalisia ja
vuorovaikutustaitoja. Leikkiparitoiminta opettaa leikkimään yksin, parin kanssa ja ryhmässä erilaisten lasten
kanssa. Ristiriitojen selvittely ja ratkaisu rakentavin keinoin yhdessä aikuisen kanssa ja omaehtoisesti. Arjessa
huomioidaan ja käydään läpi ryhmän kanssa erilaisia vuorovaikutustilanteita ja opitaan niistä.

 Kulttuurinen osaaminen koostuu pitkälti kalenterivuoden mukaisista toiminnoista ja juhlista (esimerkiksi YK:n
päivä, joulu, pääsiäinen). Päivittäisessä toiminnassa tutustumme omaan lähiöön, kotikaupunkiin ja Suomen
luontoon.

Itsestä huolehtiminen on myös osa jokapäiväistä arkea. Vaatetuksesta huolehtiminen sään mukaan, omista
tavaroista huolehtiminen (huom! omat reput käytössä päivittäin siiryttäessä päätaloon), omatoimisuus wc:ssä
sekä hygieniasta huolehtiminen. Pidämme tärkeänä myös ruokailussa omatoimisuutta (veitsen ja haarukan
käyttö, kohteliaat pöytätavat). Opettelemme ottamaan itse monipuolisia annoksia ja vähentämään ruokahävikkiä.

Harjoittelemme myös omasta itsestä kertomista, esimerkiksi oman sukunimen, osoitteen tai syntymäajan
tunnistamista.

Monilukutaito näkyy ryhmän arjessa. Harjoittelemme monilukutaitoa esimerkiksi kirjojen, kuvien ja retkien avulla.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Koko varhaiskasvatusalueen yhteinen teema on metsäpedagogiikka.

Päiväkoti Rastilan oma teema tällä kaudella on liikuntakasvatus ja liikunnan lisääminen lasten arjessa.

Ryhmässämme on jatkuvasti käynnissä eri mittaisia projekteja. Koko kauden kestävä teema on lukeminen ja
suomen kieli sekä sosiaaliset taidot.

Tänä syksynä lapset ovat kertoneet, että he haluavat tutkia luonnon pikku ötököitä. Tämän teeman mukaisesti
toteutamme aikuisen suunnittelemia askarteluja, satuhetkiä, tiedonhakua (kirjat, tablet), luontoretkiä
(havainnointi) sekä lauluhetkiä.

Ajankohtaiset asiat sekä juhlat nousevat myös pitkin vuotta teemoiksi, joita lasten kanssa käsitellään
monipuolisesti.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Toimintaa dokumentoidaan päivittäin monipuolisesti. Ryhmän kasvattajat ottavat valokuvia ja videoivat lasten

toimintaa päivittäin. Osa  kuvista laitetaan esille ryhmätiloihin. Vanhempainillassa on näytetty video syksyn
toimista huoltajille.

Lapset osallistuvat erityisesti retkien dokumentointiin ja jokaisella retkellä valitaan yksi lapsista valokuvaajaksi,
joka saa oman mielensä mukaan kuvata retken tapahtumia tai retkikohdetta. Lapsen valitsemat kuvat tulostetaan
ja ne kerätään seinälle kuvapäiväkirjaksi lasten, henkilökunnan sekä huoltajien nähtäväksi.

Lapset dokumentoivat päivän toimintaa myös "iltapäivävihkoihin", joihin piirretään päivittäin vaihtuvasta aiheesta
kuvapäiväkirjaa esikoulupäivistä.

Toiminnan dokumentointia ja arviointia tapahtuu myös huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa (erityisesti
Leops) sekä henkilökunnan palavereissa ja arjessa.
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Huoltajien osallisuus
Huoltajat osallistuvat oman lapsensa toiminnan suunnitteluun pääasiassa leops-ja kasvatuskeskusteluiden

kautta. Järjestämme myös kaikille huoltajille tarkoitetun vanhempainillan syyskaudella, jossa huoltajilla on
mahdollisuus kertoa omia mielipiteitään ja tehdä ehdotuksia ryhmän toiminnasta.

Vanhemmat saavat joka kuukausi kuukausitiedotteen, jossa kerrotaan kuukauden päätapahtumat sekä teemat.
Lisäksi ryhmän ulko-ovessa on viikkosuunnitelma, jossa on em. asiat tarkemmin (esimerkiksi retkien lähtöajat).

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä edistämme yhteisleikkien kautta. Yhteisleikkejä ja sääntöleikkejä leikitään

monipuolisesti sisällä ja ulkona, usein aikuisvetoisesti. Myös leikkiparitoiminta (kts. yllä) edistää lasten
yhteisöllisyyttä sekä ryhmäytymistä. Hyvien tapojen ja sosiaalisten taitojen korostaminen edistää toisten
kunnioittamista ja arvostamista. Edellytämme lapsilta sitä, ettei ketään saa jättää yksin ja kaikilla on oikeus
päästä leikkeihin mukaan.

Arjessa käymme paljon läpi keskustellen esimerkiksi konfliktitilanteita ja pohdimme yhdessä niihin ratkaisuja ja
oikeita tapoja toimia.

Kaikki ryhmän kasvattajat huolehtivat siitä, että lapsilla on ryhmässämme hyvä ja turvallinen olo.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
Ryhmässämme on käytössä kaikille lapsille  kuvitettu päiväohjelma, josta lapset voivat seurata päivän kulkua

kuvien avulla. Käytämme selkokieltä sekä monipuolisesti kuvia kaikissa päivän toiminnoissa kaikille lapsille kieli-
ja kulttuuritaustasta riippumatta.

Kaksi-ja monikielisiä perheitä kannustetaan puhumaan lapsille omaa äidinkieltään ja esimerkiksi lukemaan
omalla äidinkielellä kirjoitettuja kirjoja.

Tehostamme suomen kielen oppimista erilaisilla pienryhmässä tapahtuvilla peleillä ja lukutuokioilla. Tarvittaessa
lapsi saa kahden keskeisiä oppimistuokioita suomen kielen tehostamiseen. Arjen tilanteissa ryhmässämme on
käytössä kaikille lapsille nimeämistä ja uusien sanojen opettelua.

Lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuemme tukemalla vanhempia tässä asiassa. Erityisesti leops-
keskusteluissa korostamme oman äidinkielen ja kulttuurin tärkeyttä ja kannustamme vanhempian vaalimaan niitä.

Arjen tilanteissa käymme lasten kanssa läpi kulttuurien välisiä eroja  lapsilta tulevien kysymysten tai ihmettelyn
kautta (esimerkiksi erilaiset ruokavaliot, pukeutuminen tai eri näköiset ihmiset).

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
Moniammatillinen arviointikeskustelu kiertävän erityislastentarhanopettajan Tiina Peltosen kanssa 1.9. sekä

suomi toisen kielenä lastentarhanopettaja Marjaana Gyekyen kanssa 10.10.

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
Esiopetuksen kuraattori, puheterapeutti, terveyskeskuksen psykologi, lastensuojelu


