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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 
Esiopetusryhmän nimi on Viikunat, jossa on 18 esiopetusikäistä lasta. Lisäksi ryhmässä on kolme viisivuotiasta 

lasta. Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30. Päiväkodin eri tiloja, niin sisä- kuin ulkotiloja, käytetään 
porrastetusti hyödyksi, jolloin lapsilla on enemmän tilaa ja rauhaa toimia. Esiopetusryhmän lapset tomivat 
päivittäin kahdessa pienryhmässä, Auringoissa ja Tähdissä. 
Esiopetuspäivä alkaa aamupiirillä, jossa käydään läpi päivän yhteisiä asioita ja voidaan pitää lasten kokous 

lapsille tärkeistä/päätettävistä asioista. Aamupiirin jälkeen toinen pienryhmä jää sisälle ja toinen pienryhmä lähtee 
ulos ja sitten vaihdetaan.  Pienryhmät voivat toimia päiväkodin sisätiloja hyödyntäen, esimerkiksi oman ryhmän 
tilat tai sali. Esiopetustoimintaa tapahtuu myös ulkona päiväkodin pihassa ja lähiympäristössä, kuten viereisessä 
leikkipuistossa tai lähimetsässä. 
Ryhmän yhteisiä hetkiä ovat aamupiiri ja ruokailu klo 11.15. Lepohetkelle osallistuvat kaikki päivähoitoon 

jäävät lapset. Lepohetkillä kuunnellaan satua, kuunnellaan musiikkia ja nautitaan hetki hiljaisuudesta. Vain 
esiopetuksessa oleville järjestetään rauhallista toimintaa,esim. pelejä tai leikkiä. 
Esiopetuksessa hyödynnetään työtapoina esimerkiksi pienryhmätoimintaa, parityöskentelyä, ryhmätöitä, leikkiä 

ja liikuntaa. 
Esiopetuksen yhteistyökumppaneita ovat mm. Malmitalo, Malmin ja Pukinmäen kirjastot, Malmin srk, Stadia, 

Pihlajamäen koulu, Kulttuurikeskus Caisa, Helsingin kaupungin museot, Päivälehden museo, Suomen 
Kansallisooppera, Lasten liikennekaupunki, Pukinmäen liikuntapuisto 
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Laaja-alainen osaaminen  
  
Ajattelun ja oppimisen kehittymistä tuetaan rohkaisemalla ja iloitsemalla onnistumisista ja kannustamisella. 

Lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä tuetaan satujen, lorujen, draaman, rytmittelyiden ja musisoinnin 
avulla. Teemme yhteistyössä kirjaston kanssa satudiplomia. Lapsille luetaan lepohetkillä kirjaston kirjalistalta 
satuja ja koko ryhmä saa satudiplomin. 
Leikit ja pelit antavat oivaltamisen iloa ja haasteita oppimiselle. Liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat 

lasten kokonaisvaltaista oppimista. Esiopetusryhmä käyttää päiväkodin salia erityisesti maanantaisin. 
Monipuolinen ja riittävä liikunta edesauttaa oppimista ja lasten hyvinvointia. Lapsia kannustetaan liikkumaan. 
Oppimisesta keskustellaan lasten kanssa ja lapsia kuullaan  myös siinä, mitä he haluavat oppia. Lasten 

toimintaa ja leikkejä havainnoidaan ja ollaan niissä mukana, että tiedetään, mitä lasten maailmassa on 
meneillään, mikä puhututtaa, mikä kiinnostaa. 
Lapsia rohkaistaan tutustumaan ja toimimaan toistensa kanssa. Päiväkodin yhteiset juhlat ja tapahtumat, leikit ja 

yhteistoiminta antavat mahdollisuuden harjoitella toimeentulemista muiden kanssa. Lapset saavat itse suunnitella 
ja toteuttaa esimerkiksi ohjelmaa juhliin.Jokaista lasta arvostetaan omana itsenään. 
Lasten sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja ja erilaisten tunteiden tunnistamista harjoitellaan kerran viikossa ’Kiva 

kaveri’-kerhossa (Askeleittain-menetelmä).Hyvien vuorovaikutustaitojen harjoittelu on tämän toimintavuoden yksi 
tärkeimmistä asioista. Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin käytöstapoihin. 
Lasten kanssa tutustutaan omaan lähiympäristöön ja omaan kotikaupunkiin. Retkeilemme viikottain. Lapsia 

ohjataan arvostamaan oman ja toisten perheiden perinteitä ja tapoja. Lapsia tuetaan ja rohkaistaan ilmaisemaan 
itseään kielitaidosta riippumatta. Ryhmän lapset haluavat laulaa onnittelulaulut kaikilla osaamillaan kielillä. 
Lapsia ohjataan huolehtimaan itsestään ja muista, omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä ikätason 

mukaisesti. Tämän toimintavuoden aikana harjoitellaan erityisesti itsenäisempää päätöksentekoa ulkovaatteiden 
pukemisessa.Yhteistyössä vanhempien kanssa keskustellaan ruokailun ja levon merkityksestä. Erityisesti 
harjoitellaan haarukan ja veitsen käyttöä ja erilaisten ruokien maistelua. Maisteluun lapsia rohkaisee se, että 
lounaalla lapset harjoittelevat ruoan ottamista itse.  
Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti liikenteessä. Lapset pääsevät Lasten liikennekaupunkiin harjoittelemaan  

liikennesääntöjä.Lapsia neuvotaan pyytämään ja hakemaan apua tarvittaessa. 
Lasten kanssa kokeillaan teknologisia ratkaisuja ja harjoitellaan olemassaolevien laitteiden ja välineiden 

turvallista käyttöä. 
Lapsia kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä. Niiden avulla voidaan opetella ilmaisua ja 

vuorovaikutusta. Viestien herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin voidaan eläytyä yhdessä. Lasten kuvalukutaidon 
kehittymistä tuetaan. Monilukutaidon kehittymisen tueksi  tarjotaan esimerkiksi lasten tuottamaa kulttuuria, 
kulttuuripalveluita (elokuva, nukketeatteri, musiikki). 
Esiopetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintävälineisiin, peleihin ja palveluihin. Nämä tukevat tai 

vahvistavat lasten kielellistä tietoisuutta. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla ja tuottaa itse, koska ne 
kehittävät lasten luovuutta ja yhteistoiminnallisuutta. Lasten kanssa pohditaan laitteiden turvallisia ja ergonomisia 
käyttötaitoja. 
Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, esiopetuksen henkilökunnan ja vanhempien 

kanssa. Lasten ajatusten ja toiveiden kuuleminen osoittaa lapsille, että heitä arvostetaan ja heidän kanssaan 
halutaan toimia. Lapsi saa kokemuksia siitä, että hän itse  voi vaikuttaa asioihin. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Lasten kokouksesta yhteenvetona, lasten toiveita eskarivuodelle ovat: oppimisasiat; kirjoittaminen, lukeminen, 

kirjaimet, riitojen sopiminen, hyvät ruokailutavat, oppia kuuntelemaan, tekemisasiat; leikkiä,yhteisleikkejä (hipat ja 
sääntöleikit, piilosta) maalata, piirtää, askarrella (koru ja yhteistyö), tehdä temppuja, valokuvata, retkeillä; mennä 
Korkeasaareen, metsään, nukketeatteriin, elokuviin, Savelan puisto, Tyttöjen puisto, luistella, pulkkamäki ja 
Helsingin keskusta.  
Syksy 2017 on aloitettu ryhmäytymiseen panostamalla.Lasten kanssa on leikitty tutusmisleikkejä, yhteisleikkejä 

ja lapset ovat tutustuneet toisiinsa. Ollaan tutustuttu omaan lähiympäristöön kävellen, valokuvaten ja taiteillen.  
Kotikävelyretket aloittivat kotiprojektin, jossa lapset ovat saaneet esitellä, missä asuvat. Heidän kotitalonsa ja 
heidät itse on valokuvattu kodin edessä. Asuinalueen kartta on tehty yhteistyönä, johon liitetään kuvakollaasi 
lasten kotitaloista ja lapsista. Minä-teema on lapsille tärkeä ja mieluinen. Siinä kuuluu lapsen ääni, koska lapsi 
saa miettiä itseään, osaamistaan, kiinnostuksen kohteitaan ja näiden avulla voidaan toteuttaa lasten toiveita 
asioista ja ilmiöistä, jotka heitä kiinnostavat. Motorisia taitoja ja valmiuksia on harjoiteltu kävelyretkillä ja 
urheilukentällä. 
Kiva kaveri-kerho jatkuu pitkälle kevääseen ja siellä harjoitellaan omaan itseen ja muihin liittyviä tunteita ja 

vuorovaikutustaitoja. 
Päiväkodissa vietään Suomi 100-juhlavuotta. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Leops-keskustelut käydään huoltajien kanssa lokaan 2017 puoliväliin mennessä. Tätä ennen lto/elto kartoittavat 

lasten valmiuksia niin kielellisten kuin matemaattistenkin perusvalmiuksien osalta ja haastattelee lasta hänen 
kiinnostuksen kohteista ja oppimisen tavoitteista. Leopsiin asetetaan lapselle henkilökohtaiset tavoitteet ja näiden 
toteutumista seurataan säännöllisin väliajoin. Lapset osallistuvat myös Leops-keskusteluihin ja arvioivat omaa 
oppimistaan ja tavoitteitaan. Leops-keskusteluita käydään huoltajien kanssa vähintään kaksi kertaa 
lukuvuodessa. Esiopetuksen henkilökunta seuraa, arvioi ja havainnoi lapsia päivittäin ja näistä keskustellaan 
tiimipalavereissa viikoittain. 
Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan myös näissä viikottaisissa palavereissa. Toimintaa voidaan valokuvata. 

Lasten omaa arviointia harjoitellaan keskustelemalla ja harjoittelemalla itsearviointia esim. hymynaamojen avulla 
 
Huoltajien osallisuus  
Lasten huoltajat voivat vaikuttaa esiopetuksen toimintaan ehdottamalla ja toivomalla toiminnan sisältöjä. Näitä 

toiveita voi esittää vanhempainilloissa, päivittäisissä kohtaamisissa henkilökunnan kanssa tai Leops-
keskusteluissa. Vanhemmat voivat tulla seuraamaan esiopetuspäivää tai osallistua retkille. Päiväkodin yhteiset 
tapahtumat ja juhlat. 
Päiväkodissa toimii vanhempaitoimikunta, jonka toimintaan kaikkien lasten vanhemmat voivat osallistua. 

Vanhempaintoimikunta järjestää lapsille yhden tai kaksi tempausta toimintakauden aikana. Tapahtumista 
kertyneillä rahoilla  voidaan kustantaa esimerkiksi konsertti tai retki. 
Huoltajille viestitään esiopetuksen toiminnasta ryhmän eteisessä olevalla valkotaululla. Pikaista tiedonkulkua 

vaativissa asioissa huoltajille soitetaan. Päivittäiset kuulumiset vaihdetaan kotiinlähtöhetkillä. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

  
Ryhmän aikuiset huolehtivat lasten hyvinvoinnista sekä esiopetusympäristön  terveellisyydestä, turvallisuudesta 

ja esteettömyydestä. Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin, joihin kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen turvallisuus. Pyritään rauhalliseen ilmapiiriin, koska se edistää työrauhaa.  
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Esiopetuksessa tuetaan vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä identiteetin ja itsetunnon 

kehittymistä. Kielitaidon kehittymistä edistetään kielitaidon eri osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien 
sekä ohjatusti että esiopetuksen arjessa. Kielitaidon kehittymistä tuetaan esimerkiksi päivittäin 
pienryhmätoiminnalla ja kuvatukea käyttämällä. 
Lapselle laaditaan osana leopsia monikielisyyden suunnitelma yhdessä lapsen huoltajien kanssa. 

Suunnitelmaan kirjataan kuvaus siitä, miten lapsen äidinkieltä ja suomen kielen kehitystä tuetaan. Suunnitelman 
toteutumista seurataan toimintavuoden aikana ja arvioidaan ennen esiopetuksen päättymistä. 
Alueen kiertävältä S2-opettajalta saa konsultaatiotukea. 
Lasten omaa kulttuuri-identiteettiä tuetaan olemalla kiinnostuneita ja kunnioittamalla heidän kulttuuriaan, juhliaan 

ja tapojaan. Kannustetaan käyttämään omaa äidinkieltä. Kerrotaan avoimesti ryhmän muille lapsille muista 
kulttuureista ja annetan lapsille itselleen mahdollisuus kertoa. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa lapsi osallistuu 24h viikossa esiopetuksen tavoitteita soveltuvin 

osin noudattavaan toimintaan opetuksen painottuessa suomen kieleen. Järjestelyt suunnitellaan lapsikohtaisesti 
ja yksilöllisesti yhteistyössä alueen S2-opettajan kanssa. Lapselle kirjataan henkilökohtainen opinto-ohjelma 
osaksi Leopsia. 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Yleinen tuki 
Tukeminen on yleistä varhaiskasvatuksellista tukemista.  
Tehostettu tuki ja erityinen tuki 
Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat tehdään lapsikohtaisten tarpeiden mukaan.      
Moniammatillinen arviontikeskustelu  
      

Keskustelun  
päivämäärä 
      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
12.10.2017 

Muut yhteistyötahot  
- 

Esiopetuksesta vastaava lto/elto 
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