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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Yksi esiopetusryhmä, Metsätähdet, 14 lasta. Esiopetusaika klo 8.30-12.30. Päiväkodin toiminta on

pienryhmätoimintaa, kaikki tilat kaikkien ryhmien käytössä (ei varsinaisia kotiryhmätiloja), käytävät hyödynnetään
myös leikki- ja liikuntatiloina esim. liikuntaradat, pehmomiekkailu. Lähiympäristössä hyödynnetään leikkipuistoa
(erilaisia leikkivälineitä), liikunta- ja urheilupuistoa (monenlaiseen ympärivuotiseen liikuntaan kannustavia
mahdollisuuksia), Pukinmäen kirjastoa (kirjaston käytänteet tutuiksi), Malmitaloa (kulttuuritarjontaa),
lähimetsikköä (vuodenaikaseuranta, liikunta) sekä pientaloaluetta hiljaisine katuineen (liikennekasvatusta).
Lisäksi lähiseutuun tutustutaan lasten kotien ympäristöihin tutustumalla (koti & lähistön leikkipaikat).
Päiväkodissamme olemme sitoutuneet liikunnallisuuteen. Liikunta kaikessa huomioon ottamalla

työskentelytapamme on hyvin toiminnallista.
Teemme yhteistyötä mm. valtakunnallisen liikuntajärjestö Valo ry:n sekä Helsingin yliopiston (Pieni Oppiva Mieli

-tutkimushanke) kanssa.

Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Tutkimme asioita eri tavoin (itsekseen, pareittain sekä erikokoisissa ryhmissä vertaisoppien). Lasten ideoita,

toiveita, ajatuksia ja mielenkiinnon kohteita kysellään, havainnoidaan ja huomioidaan. Lapsia houkutellaan
kehittelemään aiheita pidemmälle, löytämään ongelmia sekä pyrkimään ratkaisemaan niitä erilaisin keinoin.
Lasten ajattelua pyritään haastamaan, asettamaan rimaa sopivan korkealle.

Lasten kulttuurista osaamista vahvistetaan ryhmää yhdistävän Malmilaisuuden tukemisella (Malmin
erityispiirteet, mm. lentokenttä, Longinoja) sekä tutkimalla eri perheiden omia kulttuureja (perhemuodot,
asumistavat, kotisäännöt jne.). Myös lasten kielitaitoja hyödynnetään.

Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan kohteliaiden käytöstapojen opettelulla, tunne- ja itsesäätelytaitoja
harjoittamalla sekä kaveruutta korostamalla (ketään ei jätetä, Metsätähdet ei luovuta -slogan). Ilmaisutaitoja
harjoitellaan esilläolotilanteita luomalla, harjoittamalla myös muita itseilmaisun keinoja (esim. kehollinen ilmaisu
capoeirassa). Myös opettelemalla uusia käsitteitä tunne- ja itsesäätelytaitoja harjoittaessa, pystyvät lapset
ilmaisemaan hankaliakin asioita helpommin.

Esikoululaiset voivat jo itse arvioida monia itseään koskevia asioita, kuten pukeutumista ja ruuan määrää. Toki
vastuu säilyy aikuisella. Itsestään huolehtiminen alkaa itsekunnioituksesta ja omanarvontunteesta, joita
vahvistetaan positiivisella palautteella sekä positiivisia kokemuksia korostamalla.

 Monilukutaitoa opettelemme vertailemalla ja tuottamalla erilaisia tekstejä (esim.uutiset, sadut ja vitsit),
huomioimalla erilaisten viestintätapojen motiiveja ja vaikutuksia (mm. oma vuorovaikutus kavereiden kanssa sekä
mainokset). Tieto- ja viestintäteknologisten välineiden tutkiminen ja opetteleminen on osa monilukutaitoa.
Metsätähdissä käytössämme on tabletti, jota pystymme hyödyntämään monin tavoin (mm. karttapalvelut, pelit,
sääennusteet, projekteihin liittyvät tiedonhaut, kamera/video, laajennettu todellisuus). Tabletin käyttö ei rajoitu
pöydän ääreen, vaan käytämme sitä dokumentaatiovälineenä sekä apuna liikunnallisissa toimissa. Tabletin
avulla lapset pääsevät tuottamaan ääntä, kuvaa ja videota.

Yhteisöllisyys, osallistuminen ja vaikuttaminen ovat Metsätähdissä tärkeitä ohjenuoria. Elämme päivähoidon
arkea yhdessä, osana koko päiväkodin yhteisöä. Jokaisella on yksilönä oikeus tuoda omat tarpeensa,
ajatuksensa ja toiveensa esiin. Esikoululaisten henkilökohtaiset haastattelut syys- ja kevätkaudella auttavat
lapsia myös kertomaan toiveistaan. Lasten ajatuksia ja ideoita kuunnellaan herkällä korvalla ja poimitaan
esikouluvuoden kuluessa toimintaan.
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Lähiympäristöön tutustuminen - Ylä-Malmi ja lasten kotipihat tutuiksi retkeillen

Liikunta osana lapsen jokaista päivää -  perusliikuntataidot, yleisurheilu, palloilu, talviurheilu, capoeira, tanssi.
 Viikottain päiväkodin eri ryhmien suunnittelemat Keskiviikon liikuntakilahdukset ulkona. Lisäksi esikoululaisten

ideoimat Lasten omat kilahdukset pihalla ja lasten toiveliikuntaleikit perjantaisin salissa

Liikennekasvatusta viikottain retkillä ja kevätkaudella Lasten liikennekaupungissa.

Luontoon ja luonnonilmiöihin tutustumista - retkeily, vuodenajat, eläimet, kasvit, kierrätys

Monilukutaitoa - logojen tunnistamista ja suunnittelua, sarjakuvien maailma, sadutusta

Lastenkirjallisuuden helmiä- satudiplomin suorittaminen esikoulussa ja kirjastovierailut

Luova toiminta - käden taitoja ommellen, piirtäen, maalaten ja askarrellen

Numero-, kirjain- ja muotopajat - oppimispelejä, leikkejä ja pieniä tehtäviä

Leikki - monipuolisen ja muuttuvan leikkiympäristön innostamat erilaiset leikit, lasten toiveleikit

Hyvä vuorovaikutus ryhmässä - hyvä kaveruus ja oma vastuu ryhmän jäsenenä
Syyskaudella Päivän esikoululainen -kyselyhaastattelu ja kevätkaudella Kehu kaveria -tuokio.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Lasten toimintaa ja osallistumista dokumentoidaan esikouluvuoden aikana Kasvun kansioihin. Lasten

valmistamia töitä asetaan ryhmän ja vanhempien nähtäville. Ryhmän toimintaa valokuvataan ja kuvia laitetaan
teemoittain esille. Retkistä laitetaan kuvia, esitteitä ja lasten kommenteja nähtäville.
Toimintaa arvioidaan lasten kanssa, ryhmän aikuisten tiimipalavereissa, vanhempien kanssa käytävissä

keskusteluissa ja johtajan kanssa ryhmän kehityskeskustelussa.

Huoltajien osallisuus
 Päivittäiset keskustelut lapsen ja perheen kuulumisista, alkukeskustelut uusien perheiden kanssa, Leops-

keskustelut syyskauden alussa ja tarvittaessa lopussa, Leops-keskustelut keväällä, vanhempainillat, porttikahvit
teemaan liittyen ja yhteiset tapahtumat juhla-aikoina (isänpäivän toiminnallinen tapahtuma, joulupolku,
äitienpäivän hemmottelutapahtuma ja kevätkarkelot)
Vanhemmille tiedotetaan viikottain toiminnasta ilmoitustaululla ja kuukausittain kuukausitiedotteella

sähköpostitse.

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Ryhmän ja lasten hyvinvointia seurataan päivittäin. Aikuisilla on tärkeä rooli olla herkällä korvalla lasten

puheiden kuuntelussa ja toiminnan ja leikkien seuraamisessa. Ryhmän aikuinen tarttuu heti tilanteisiin, joissa
lapset tarvitsevat ohjausta ja tukea. Lasten kanssa keskustellaan ja pohditaan yhdessä hyvän ratkaisun
löytymistä. Esille nousevista asioista jutellaan myös vanhempien kanssa. Lapsiryhmälle annetaan palautetta
sekä kehitettävästä ja kiitettävästä toiminnasta.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
Ryhmän aikuiset kiinnittävät huomiota rikkaaseen ja selkeään puheilmaisuun. Kuvia käytetään puheen tukena

päivä- ja viikko-ohjelmissa ja tarvittaessa yksittäisten lasten kanssa. Perushoitotilanteissa kuten esim.
ruokailussa aikuinen osallistuu lasten kanssa käytäviin kieltä tukeviin keskusteluihin. Lasten sanavarastoa
kartutetaan myös lukemalla lapsille päivittäin monipuolista kirjallisuutta. Lasten puheilmaisua tuetaan
keskusteluissa, leikeissä ja toiminnassa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kanssa toimitaan myös
pienryhmänä syventyen esim. tarinan kerrontaan.
Lasten kielitaidon karttumista seurataan Kettu- ja Lauran päivä -tehtävällä.
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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.

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)
Liite

Suunnitelman
päivämäärä
6.9.2016

Muut yhteistyötahot
Pukinmäenkaaren peruskoulu, Malmin seurakunta, Malmitalo, Pukinmäen kirjasto, neuvola, puhe-ja

toimintaterapiapalvelut, lastensuojelu, tulkkipalvelut alueen muut päiväkodit ja leikkipuistot.


