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Päivähoitoyksikkö / toimipiste
Roihuvuori Strömsinlahti, molemmat yksiköt

Toimintakausi
2016-2017

Osoite
Vuorenpeikontie 1, PL82958, Helsingin kaupunki                    Untuvaisenkuja 3, 82959, Helsingin kaupunki
Puhelin
310 56460                           310 56468

Sähköpostiosoite
pk.roihuvuori@hel.fi        pk.stromsinlahti@hel.fi

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma
 on  käsitelty ja hyväksytty

Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

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

Ryhmät: Salamat 13 lasta, Igelkottarna 14 lasta Vaapukat 15 lasta ja Hillat 15 lasta. Toiminta-aika 8:30-12:30.
Esiopetuspäivään kuuluu ohjattua ja omaehtoista toimintaa liikkuen, leikkien, tutkien ja yhdessä ollen.Kaikki
sisätilat ovat monipuolisesti ja sovitusti käytössä ryhmien kesken ja niitä muokataan lapsiryhmän ja toiminnan
tarpeen mukaan. Ulkotiloja ja lähiympäristöä, jotka Roihuvuoressa ovat monipuoliset, käytetään myös paljon mm.
pihat, metsät, rannat, urheilukentät. Igelkottarna on kielikylpyryhmä, missä ruotsin kieli on sekä oppimisen väline,
että tavoite. Esiopetusryhmissämme pyrimme laaja-alaiseen yhteistoiminnalliseen, osallistavaan ja oivaltavaan
oppimiseen, jossa korostuu leikki tärkeimpänä toimintamuotona.Tavoiteiden toteutumista tuemme toimimalla
pienryhmissä, suunnittelmalla ja toteuttamalla toimintaa yhdessä lasten kanssa, samalla tuemme lapsen
itseilmaisua, omatoimisuutta, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikustaitojen kehittymistä.Tavarat ja materiaalit
pidämme lasten saatavilla, jotta ne houkuttelisivat lasta monipuoliseen omatoimiseen toimintaan: liikkumaan,
leikkimään, tutkimaan sekä olemaan vuorovaikutuksessa keskenään. Pidämme myös tärkeänä, että
esiopetuspäivään sisältyy myös mahdollisuus hyvien ruokailutapojen opettelemiseen, lepohetkeen ja
rauhoittumiseen.
Toiminnallisia yhteistyötahojamme ovat mm. kirjastot, erilaiset näyttelyt; mm. Kiasma ja Stoa, Korkeasaari

Helsinkiläisenä eläintarhana, Roihuvuorelainen lastenkulttuuriyhdistys Vattumato, urheiluseurat ja Roihuvuoren
seurakunta.

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

  Toimimme eheytetyn toimintaperiaatteen mukaisesti, mikä  tarkoittaa, että eri oppimiskokonaisuuksien sisältöjä
liitetään käsiteltävään aiheeseen tai projektiin. Toiminnassamme pyrimme siihen, että teemat ja projektien aiheet
nousevat lapsilta, heidän tarpeistaan tai  mielenkiinnonkohteistaan. Otamme lapset heti alussa mukaan sekä
toiminnan, että toimintaympäristön suunnitteluun, eli teemme haastatteluja, keskustelemme, kyselemme,
havainnoimme lapsia ja heidän leikkejään, sadutamme, ja kuvaamme saadaksemme monipuolisesti lasten
mielipiteitä ja kiinnostuksen kohteita nousemaan esiin. Pyrimme kannustavaan ja rohkaisevaan
toimintaympäristöön, jossa lapset kokevat turvallisuutta ja uskaltavat  ilmaista mielipiteitänsä ja osallistua
keskusteluun. Aikuisten tehtävä on sisällyttää eri tiedon- ja taidonalat projekteihin ja teematyöskentelyihin,
samoin kuin laaja-alaiseen osaamiseen liittyvät asiat, kuten monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologia. Esim.
retkillä voimme kiinnittää huomiota erilaisiin teksteihin, kuviin tms viesteihin, mitä näemme ympärillämme.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Pyrimme projektimaisen työskentelyyn, jossa suunnittelemme, toteutamme, dokumentoimme ja arvioimme
yhdessä lasten kanssa. Toiminnassa pidämme tärkeänä tukea lapsen omatoimisuutta ja vastuullisuutta mm.
omista tavaroistaan, vaatteistaan, leluistaan, koritehtävistään ja pienien konfliktien selvittämisestä. On myös
tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus oppia ja työskennellä omaan tahtiinsa vuorovaikutuksessa toisten lasten ja
aikuisten kanssa. Toimintaympäristön merkitys monipuolisen tekemisen mahdollistajana on tärkeä, jotta lapset
rohkaistuvat käyttämään erilaisia materiaaleja ja välineitä; mm. kirjoja, lehtiä, tietokonetta, tablettia, kyniä, värejä,
pelejä, leluja, luonnomateriaaleja, jne. yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa.
Pidämme aamu- ja päiväpiirejä sekä lasten kokouksia, joissa sovimme yhteiset säännöt, puhumme

kaveritaidoista ja ajankohtaisista asioista, sekä huomioimme erilaiset eri kulttuureihin liittyvät tavat, tapahtumat
sekä juhlat. Osassa ryhmistä on käytössä myös hyviin kaveritaitoihin liittyvä oppimisohjelma. Aamu- ja
päiväpiireissä suunnittelemme yhdessä myös laulutunteja, jumppahetkiä yms. sekä arvioimme onnistumistamme
sääntöjen noudattamisen tai muun yhteisen toimintamme toteutumista.
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi

Dokumentoimme toimintaamme näkyväksi lasten töillä ja tarinoilla, lasten kokouksien pöytäkirjoilla sekä
valokuvaamalla ja videoimalla toimintaa. Kuvat, lasten työt ja pöytäkirjat laitamme esille ilmoitustaululle tai
seinille, samoin kuin toimintamme viikko-ohjelmat. Myös ryhmän oma sanomalehti on hyvä dokumentointiväline.
Lasten kanssa pyrimme arvioimaan toiminnan toteutumista useamman kerran projektin tai teeman edetessä,
samalla kun mietimme miten projekti on edennyt, pohdimme myös mitä uutta olemme oppineet ja miten.
Aikuiset arvioivat toimintaa viikoittain tiimipalavereissa ja johtajan kanssa pari kertaa vuodessa vuoden
vaihteessa ja keväällä.

Huoltajien osallisuus

Vanhemmat osallistuvat päiväkodin toimintaan vanhempainyhdistyksen kautta. Tänä vuonna mm. Pikku Papu
konsertti ja -projekti Vattumato lastenkulttuuriyhdistyksen kanssa. Vanhemmat ovat jakaneet osaamistaan mm.
animaation tekoon. Pidämme vuosittain myös yhteisen liikuntailtapäivän ja kahvittelemme isäin- ja äitienpäivänä.
Vanhemmille järjestetään vanhempainilta ja jokaisen lapsen osalta pidetään leops (lapsen esiopetuksen

suunnitelma) tapaaminen syksyllä, jolloin sovitaan oppimisen tavoitteita ja keväällä, jolloin arvioidaan
toteutusta.Tarvittaessa järjestämme tapaaamisia useammin.
Vanhemmille tiedotamme toiminnasta päivittäin, ilmoitustaululla (tarinat, valokuvat ym.), sähköpostilla ja

päivittäisissä tapaamisissa. Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan esiopetusryhmän toimintaan ja arkeen.

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)

Yhteisölliseen oppilashuoltoon kiinnitetään erityishuomiota. Kaikkia lapsia kuullaan ja tarjotaan turvallinen
ympäristö, jossa lapsi rohkenee ilmaista itseään hankalissakin asioissa. Sovitaan yhteiset säännöt, joiden
mukaan toimitaan, jotta kaikilla olisi hyvä olla ja kaikki kokevat olevansa tärkeitä.
Tarvittaessa olemme yhteydessä vanhempiin, neuvolaan, kiertävään erityislastentarhanopettajaan, esiopetuksen

vastaavaan kuraattoriin, tai muuhun hoitavaan tahoon.
Kiusaamisen ehkäisemiseksi olemme tehneet ryhmäkohtaisen kiusaamisen ehkäisysuunnitelma yhdessä

vanhempien ja päiväkodin muun henkilöstön kanssa.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki
Toimimme pienryhmissä, sanoitamme ja kuvitamme toimintaamme mahdollisimman paljon päivittäin. Käytämme

kuvia ja tukiviittomia tarvittaessa apuna asioiden ymmärtämiseksi ja annamme mukautettuja tehtäviä oppimisen
edistämiseksi.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
Yleisen tuen piirissä olevien lasten tuki suunnitellaan tarpeiden mukaan toimimalla mm. pienryhmiissä,

käyttämällä kuvatukea. Erityistä tukea saavien lasten vanhempien ja lasta hoitavien tahojen kanssa mietitään
lapsen erityistarpeisiin ja oppimisen liittyvistä ongelmista ja sovitaan toimintatavoista. Yksikössämme toimii myös
erityislastentarhanopettaja.
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja,

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)

Keskustelun
päivämäärä
19.9.2016

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)
Liite

Suunnitelman
päivämäärä
6.10.2016

Muut yhteistyötahot

Esiopetuksesta vastaava lto/elto
Sari Utriainen Salamat, Christel Manninen Igelkottarna, Auli Pitkänen Hillat ja Elina Leppänen Vaapukat


