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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
 
Sinivuoressa toimii yksi esiopetusryhmä Hipatit, jossa on 21 lasta. Esiopetuksen toiminta-aika on 8:30-12:30.  
 
Ulko- ja sisätilat ovat meillä monipuolisesti käytössä ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan muuntamaan tiloja 

lasten tarpeiden ja toiminnan mukaan. Leikkivälineet ja tarvikkeet ovat helposti lasten saatavilla. Mahdollistamme 
pitkäkestoisten leikkien jatkuvuuden mahdollisuuksien mukaan.Toimimme mahdollisimman paljon 
pienryhmissä.Tilat ovat ruoka/ toimintatila, lepohuone, eteinen ja pikkuhuone. Salia saamme käyttää viikottain ja 
tiloista löytyy myös vielä kaksi pientä huonetta lasten leikkejä ja toimintaa varten.Päiväkodin piha ja muut ulkotilat 
ovat myös oppimistiloja ja täten osa oppimisympäristöämme. 
Ympärivuotiset retket lähimetsiin, kirjastoon, leikki- ja urheilupuistoon rikastuttavat arkea. Käytämme myös 

hyödyksemme Malmin kulttuuripalveluita sekä Helsingin saarien tarjoamaa mahdollisuutta tutustua merelliseen 
luontoon.Pukinmäki on lasten kotiympäristö ja tutustumme alueeseen ajatellen , että se on näiden lasten 
kasvuympäristö .Huomioimme helsinkiläisyyden lasten arjessa. 
Ulkoilemme päivittäin . 
Lasten keskinäiset sekä lasten ja aikuisten väliset suhteet ovat tärkeitä Sinivuoressa. Kannustavan ja positiivisen 

palautteen antaminen ja turvallinen, toiset hyväksyvä ilmapiiri, ovat meillä erittäin tärkeää. Tuemme lasten oman 
ajattelutaidon kasvua ja tunteiden ilmaisu taitoa. Kannustamme heitä oma- aloitteisesti selviämään 
ristiriitatilanteista.Tuemme lapsia myös paljon omiin ratkaisuihin erilaisisa arjen tilanteissa,askarteluissa, 
leikkitilanteissa yms. 
Havainnoimme paljon lasten toimintaa ja heidän kiinnostuksen kohteet ovat meille kasvattajina toiminnan 

suunnittelun lähtökohta. Tuemme lapsia pitkäkestoiseen leikkiin ja aikuisen rooli lapsen leikin rikastuttajana on 
tärkeä.  
Leikin kautta lapsi oppii keskittymistaidon luontevalla tavalla. Ohjeiden kuuntelutaito ja niiden mukaan toimimisen 

ja sääntöjen noudattasen taito vahvistuu myös samoin leikin keinoin.( Esim ohjaut sääntöleikeikit). 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
petusvuoden alussa olemme pohtineet yhdessä sekä aikuisten että lasten kanssa ryhmän yhteisiä 

pelisääntöjä.Mietimme kuinka haluamme eskariryhmän toimivan ja millaiseksi oppimisympäristö; sekä fyysinen 
että psyykkinen halutaan muodostuvan.Haluamme saada sekä lapsen, että heidän vanhempiensa äänen 
kuuluville. 
Jokainen lapsi saa olla vuorollaan viikon henkilö, jolloin hän saa enemmän huomiota ja esim. 

”luottamustehtäviä”. 
Metsäretkiltämme saatava monipuolinen liikunta tukee mm. lasten oppimista.Metsä on oiva oppimisympäristö. 
Tuemme lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä esim. musisoimalla, loruilemalla ja draaman keinoin. 
Vuoroaikutustaitoja harjoitellaan tutussa,turvallisessa ympäristössä. 
Kohtelemme lapsia arvostavasti ja ohjaamme heitä ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 
Tuemme lapsia huolehtimaan omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä.  
Kannustamme lasta omatoimisuuteen ja itseilmaisuun. Toivomme lapsen oppivan päättelemään mikä toiminta 

on järkevää ja mikä ei.  
Esiopetusikäiselle pyritään antamaan enemmän vapautta  oman toiminnan suuntaamisen suhteen. Vapaus tuo 

myös vastuun omista tekemisistään. 
Harjoittelemme monilukutaidon perusteita, kuten peruslukutaitoa mm tutustumalla kirjaimiin, numeerista 

lukutaitoa, kuvalukutaitoa jne.Kamera ,tabletti ovat lasten käytössä. 
Havainnoimme lapsia paljon leikeissä ja toiminnassa ja jaamme huomioitamme tietoisesti aikuisten kesken 

keskustelemalla. 
Tuemme lasten oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä leikin keinoin. Oppiminen lähtee ihmetyksestä ja lapsi 

oppii tekemällä. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Toimikauden alkaessa kiinnitämme paljon huomiota ryhmäytymiseen ..jokainen lapsi tuntee olevansa osallinen , 

saa kavereita , häntä arvostetaan ja hän on tärkeä.Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä 
Leikki on lapsen työtä ja leikin kautta opitaan asioita. 
Suomi 100 on koko talon teema..huomioimme sen ryhmässämme mm kirjallisuuden ja musiikin kautta. 
Metsäretkellä saattaa löytyä jokin olio /peikko joka tarvitsee kavereita. Peikkoteema ja suomen 

perinnepeikkosadut sekä kirjallisuus. 
Olemme osallisia MOI hankkeessa /  monilukutaitoa.Koulun kanssa sovittiin teemaksi toisten kunnioittaminen. 
Vuorovaikutustaitojen tärkeys huomioidaan arjessa. 
Seuraamme jatkuvasti mitkä ovat lasten mielenkiinnon kohteita ja olemme valmiita muuttamaan toimintaa niiden 

mukaisesti. Olemme tehneet suunnitelmia aikuisten tasolla, mutta ne ovat suuntaa antavia ja erittäin joustavia 
tarpeen mukaan.Toiminnan suunnittelu lähtee kuitenkin lasten tarpeiden ja kiinnostusten kohteiden pohjalta. 
Osaa lapsia kiinnostaa esiintyminen /esittäminen. (lauluja ja pieniä näytelmiä) 
Teemme viikkosuunnitelman joka viikolle ja siinä pystytään tarkemmin huomioimaan lasten kiinnostuksen 

kohteet. 
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Lapset ja aikuiset kuvaavat kameralla säännöllisesti ryhmän toimintaa. Tuotoksia esitellään esim. vanhemmille 

kuvakehyksellä. 
Tallennamme lasten kasvunkansioihin heidän töitään ja valokuvia toiminnasta. 
Toimintaa arvioimme ryhmän henkilökunnan viikkopalavereissa. 
Leops keskusteluissa saamme palautetta perheiltä sekä syys että keätkaudella. 
Tiimissä arvioimme säännöllisesti kulunutta toimintaa. 
Esimies on syksyllä js keväällä mukana tiimipalaverissa. 
Arvioimme lasten kanssa toimintaa säännöllisesti 

 
 
Huoltajien osallisuus  
Suunnittelun pohjana tänä vuonna oli "keskusteleva" vanhempainilta 30.8.-17, missä vanhemmat toivat omia 

ajatuksiaan esille siitä, millaisia taitoja lapsella tulisi olla koulun alkaessa.  
Lapsen esiopetussuunnitelman laatiminen huoltajien kanssa ja siihen palaaminen keväällä. 
Päivittäinen kohtaaminen haku ja tuontitilanteissa. 
Ryhmän viikko-ohjelma on luettavissa eteisen ilmoitustaululta jo edellisen viikon lopulla.  
Retkistä ilmoitamme erillisellä info-lapulla. 
Sinivuoressa toimii vanhempaintoimikunta, jonka kautta vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Toimikauden alussa panostamme ryhmäytymiseen ja toisiimme tutustumiseen. 
Kannustamme omien mielipiteiden esille tuomiseen ja vahvistamme luottamusta omaan osaamiseen.  
Kiinnitämme huomiota ryhmässä toimimisen taitoihin; toisten huomioon ottamiseen ja kunnioittamiseen. 
Lapsia kannustetaan auttamaan toisia ja pyytämään tarvittaessa apua. Lasten on tärkeä kokea ja tietää, että 

lapsina he ovat oikeutettuja aikuisten apuun ja suojeluun. 
Erimielisyyksiä opetellaan selvittämään puhumalla ja tuetaan lapsia omatoimisesti selviytymään 

ristiriitatilanteissa. 
Lapset kohtaavat päivittäin paljon erilaisia sosiaalisia tilanteita: iloja ja suruja.Tunteista ja ystävyydestä 

keskustellaan. 
Askeleittain ja Verso vuorovaikutusmateriaali on käytössä tarvittaessa.   

 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Pienryhmätoiminta. 
Lorut ,sadut ,riimittely. 
Henkilökohtainen tukeminen/ arjessa avustus jos oikeita sanoja ei löydy. 
 
 

 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Ei tarvetta tänä vuonna. 

 
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 
   13.9.2017 
 

Muut yhteistyötahot  
Malmitalo 
- Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos  (HESOTE) 
- Pukinmäen alueen muut päiväkodit 
- Leikkipuisto 
- Seurakunta 
- S2 opettaja Tiina Haaraoja 
- Kirjasto 
- Alueen koulut 
- Perheneuvola 
- Malmin seurakunta. 
-Annantalo 
 
 
Moniammatillinen arviointikeskustelu          syksy 2017 
Vastaava lastentarhanopettaja Carita Ketolainen 

 


