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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Kaksi 19 lapsen ryhmää, joissa yhteensä 38 lasta.
 Molemmissa ryhmissä on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, sekä S2 lapsia.
Toiminta-aika 8.30-12.30. Toimimme koulun tiloissa ja käytössämme on kaksi luokkaa.( 3 kertaa 30min./vko

mahdollisuus käyttää koulun liikuntasalia).
Toiminta on porrastettua ja hyödynnämme päivittäin monimuotoista luontoa sekä rakennettua lähiympäristöä.

Oppimisympäristöt muokkautuvat lasten kiinnostusten mukaan. Aikuiset tukevat lapsia oppimisympäristöjen
rakentamisessa.
 Toiminnassamme painottuu osallisuus, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä itsestä ja muista huolehtiminen.

Esiopetusaikaan sisältyy projektiluonteista toimintaa sisältöalueineen sisällä ja ulkona. Työtavoissa korostuu
projektityöskentely, omaan ympäristöön tutustuminen, luontoelämykset ja oppiminen erilaisissa
oppimisympäristöissä, lähimetsässä käymme joka viikko, retket Helsingin tapahtumiin dokumentointi ja
havainnointi niissä.
Painotukset ovat olleet ryhmäkohtaisia esim: luonto, itseilmaisu sekä vuorovaikutustaidot. Lasten vahvuuksia on

hyödynnetty toiminnan suunnittelussa.
Lasten ryhmäyttämuista ja ongelmanratkaisutaitoja tukemaan on molemmille ryhmille ollut toimintavuoden

alussa  Askeleittain tuokioita, jotka jatkuvat vielä syyslukukaudella.
.Yhteistyökumppanit ovat tänäkin vuonna Kiasma, kulttuurikeskus Caisa, Lasten Kaupunki, kirjasto, LPS (

Laajasalon palloseura), alueen muut esikouluryhmät,  Tahvonlahden päiväkoti ja koulu , iltapäiväkerhot,
leikkipuisto Rudolf

Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Lasten säännölliset kokoukset, joissa päätetään arjen toiminnoista, mm. lepohetken kehittäminen. Lasten

haastattelut kokemuksia ja ajatuksia hyödyntäen, tuumailusta teoiksi. Mitä minä haluaisin nähdä, mihin mennä
mitä osata..kokeilla.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Esi- ja alkuopetuksen  1-2luokat ja esiopetus, toimivat syyslukukaudella yhdessä 2 tuntia viikkossa. Pajat

sisältävät erilaisten ilmiöiden tarkastelua ja toimintaa siltä pohjalta eri oppimisen sisältöalueet huomioiden,
teemana Suomi 100. Toiminta kehkeytyy lasten kiinnostukset huomioiden.
Yhteistyö Laajasalon palloseuran kanssa , palloilua lapsille.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Dokumentointia tehdään siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin pedagogisia tavoitteita, kuvaamalla

tutoksia, elokuvan keinoin , lasten tarinoita kuuntelemalla, mitä he kertovat kokemuksistaan ja miten he asiat
näkevät.
 Ryhmissä on säännölliset lasten kokoukset, joissa lasten osallisuutta ja päätöksentekoa dokumentoidaan

pöytäkirjojen muodossa. Arviointia tehdään päivittäisen toiminnan yhteydessä lapsia haastattelemalla ja heidän
oman kerrontansa pohjalta.
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Huoltajien osallisuus
Panostetaan päivittäisiin keskusteluihin vanhemppien kanssa, hakukahvit joissa pyydettiin palaute vanhemmilta

alkaneesta toiminnasta ja tavoitteita suunnattiin myös heidän toiveidensa mukaisesti, Leops-keskustelut ja juhlat.
Vanhempien osallistuminen retkille mahdollisuuksien mukaan.Vanhempainilta, isovanhempien aamupäivä.
Lapset rakentavat itse oman kirjansa esiopetusvuodesta ja oppimisensa tarinan aikuisten tukemana.Yksilölliset

kehitystarpeet huomioiden.

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa tarvittaessa. Käytössä Askeleittain-ohjelma sekä Miniverso. Asioihin

puututaan nopeasti ja ajankohtaisia aiheita voidaan käsitellä myös lasten kokouksissa.
Kasvattajilla on sukupuolisensitiivinen asenne, kiinnitetään huomiota lasten puhutteluun ja kannustetaan

erilaisiin leikkeihin yhdessä koko lapsiryhmä, oman valinnan mukaan joukossa tai pienessä ryhmässä.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
Tietoinen huomioiminen arjessa. Kuvatuki,pienryhmätoiminta,kahdenkeskiset hetket. Alueen S2-opettajan ja

henkilökohtaisten puheterapeuttien konsultointi tarvittaessa.

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
Tietoinen huomioiminen päivittäisessä toiminnassa. Kuvatuki, pienryhmätoiminta, kahdenkeskiset hetket.

Erityislastentarhanopettaja toimii päivittäin esikoulussa.

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
Rudolfin leikkipuisto, Kulttuurikeskus Caisa, Stoa, kirjasto, Kiasma, Lasten kaupunki ja alueen muut

esiopetusryhmät


