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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
 

Etutaskun  ryhmässä esiopetuksessa olevia lapsia on 19.  Esiopetusaika on ma-pe klo 
8:30-15:30 välillä lasten ympärivuorokautisen hoidon tarpeen mukaan. 
 
Esiopetusryhmällä on käytössään ryhmähuone, ryhmän eteistilat ja sali. Päiväkodin 
pihan lisäksi käytämme lähiympäristöä hyväksi mm. puistoja, urheilukenttiä, 
rakennettuja liikuntapaikkoja jne. Oppimisympäristössä otetaan huomioon lasten 
turvallisuus kaikissa tilanteissa esim. päiväkodin ulkopuolelle suuntautuvilla retkillä 
käytetään turvaliivejä.  
Etutaskussa painotetaan luontoa, havainnoidaan eri vuodenaikoja, tuulen ja veden  
ominaisuuksia sekä tutkitaan erilaisia ilmiöitä. Mahdollistetaan lasten oma vaikuttaminen 
toimintaympäristön suunnitteluun ja sen muokkaamiseen. Toiminta on pedagogisesti 
ohjattu, aamupalan jälkeen alkaa ohjattu toiminta. Ennen ruokailua lapsilla on päiväpiiri 
ja joka toinen viikko lasten kokous. Ruokailun jälkeen lapset menevät lepäämään 
satuhetkelle. 
Satuhetken jälkeen lapset tekevät ns. hiljaista työskentelyä esim. tehtäviä, piirtämistä, 
pelien pelaamista jne. Tämän jälkeen heillä on ennen välipalaa leikkiaikaa. Välipalan 
jälkeen on tarpeen mukaan toimintaa tai leikkiaikaa. Välipalan jälkeen saa leikkiä sisällä 
ja ulkona. Iltapäivisin mennään ulos porrastetusti. Tavoitteena on kaikille rauhallinen 
toiminta-, leikki- ja siirtymäaika. 
Toiminnassa painotetaan oppimista tekemällä, tutkimalla, havainnoimalla, etsimällä, 
kokeilemalla, kuuntelemalla, erehtymällä ja onnistumalla. Saadaan elämyksiä ja 
kokemuksia erilaisissa tilanteissa mm. retkillä ja toimintatuokioilla, liikkuen, itse 
tekemällä ja vertaamalla .   
Oppimisessa hyödynnetään media ja medialaitteita  esim. videoidaan, valokuvataan, 
saadaan tietoa sanomalehdistä, sarjakuvista, keskustellaan esim. peleistä ja tv 
ohjelmista. Käytössämme on myös erilaisia oppimispelejä mm. ekapeli, Stop Motion 
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studio animaatio - ohjelma ja piirtämisohjelma Sand Draw hienomotoriikan 
harjoitteluun. Ryhmätiloissa huomioimme, että lasten käytössä oleva välineistö on 
helposti lasten saatavilla ja esillä. 
Yhteistyökumppaneina meillä on lähikoulu, lähiympäristön kirjastot, kaupungin 
liikunta- ja ympäristövirasto esim. Liikuntamylly, liikennekaupunki, leikkipuistot, 
kaupungin museot, koulut, Malmin työväentalo, Syystien vanhustentalo. 
 
Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipiste kohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja 
vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Toiminta on monipuolista lapsen, hänen perheensä ja kulttuurinsa huomioivaa. 
Kannustamme ja autamme lasta kehittymään ja vahvistamaan itsetuntoaan, löytämään 
omat vahvuutensa ja olemaan ryhmän jäsen. Luodaan ryhmässä yhdessä lasten ja 
vanhempien kanssa avoin ja rehellinen ilmapiiri, jotta lapsen on turvallista ja mielekästä 
olla eskariryhmän jäsen. 
Tuemme itsestä huolehtimista, kouluvalmiuksien kehittymistä mm. fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen turvallisuuden kautta. Painotamme lapsen pitkäjänteistä ja omatoimista 
työskentelyä, sosiaalisia taitoja ja hyviä käytöstapoja. Arvostamme lapsen lapsuutta, 
oppimista ja oivaltamista sekä hänen elämyksistään saamaansa iloa. 
Tuemme yhdessä vanhempien kanssa lasta vastuuntuntoiseksi, itsenäiseksi ja hyvän 
itsetunnon omaavaksi, sekä arvostamaan omaa itseään ja luottamaan itseensä. Lapsi 
oppii mm. retkillä kulkemaan liikenteessä, käyttämään erilaisia viestimiä ja 
havainnoimaan ympäristöään. Monilukutaitoa ja median käyttöä  harjoitellaan monilla 
eri tavoin mm. kuvakortit, valokuvat, tabletti, kirjat, lehdet, tv, video jne. Käytämme 
erilaisia tekstejä, sisältöjä, keskusteluja huomioiden lasten kiinnostuksen kohteet sekä 
oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet, mediavälineitä ja eri yhteistyötahoja mm. 
kirjastoa, kirjastoautoa, kulttuurikeskusta, museoita. Tiedonhakua ja median käyttöä 
harjoitellaan yhdessä lasten ja vanhempien kanssa huomioiden lasten kokemukset ja 
mielenkiinnon kohteet. Asioista keskustellaan säännöllisesti mm. leops keskustelut ja 
arvioinnit sekä lasten kokoukset arjen tilanteiden lisäksi. 
Harjoitellaan vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja turvallisesti ryhmässä ja pienryhmissä 
aikuisten kanssa/ draaman avulla. Opitaan taitoja kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri 
näkemyksiä ja kulttuureita, jolloin opimme luomaan myönteisiä ihmissuhteita ja 
ongelman ratkaisua sekä yhteistyötaitoja. Lapset saavat kokeilla, tutkia ja pohtia 
ongelmien ratkaisuja ensin itse erehdyksen ja tutkimuksen kautta. Lapset saavat erilaisia 
kokemuksia ja elämyksiä pienryhmissä/ tilanteissa. Lapset oppivat ajattelemaan ja 
tekemään asioita itse ja omatoimisesti. Lapset saavat kokea ja tietää, että he saavat 
aikuisen apua ja tukea. 
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Lasten kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja mielipiteet otetaan huomioon. Toiveet kirjataan 
isoon kukkaan näkyville ja toiveisiin palataan yhdessä toimintavuoden aikana. Lapset 
ovat itse vaikuttamassa omiin oppimistavoitteisiin ja menetelmiin. He oppivat 
arvioimaan itseään ja löytämään itselleen ominaiset ja mielekkäät tavat oppia. Eskarit 
vaikuttavat toimintaan ja oppimisympäristön suunnitteluun arjen tilanteissa, lasta 
kuunnellaan ja ollaan aidosti läsnä, lastenkokouksissa ja päiväpiireissä saamme lasta 
kiinnostavat asiat esille. 
Oppimisessa käytetään tutkivaa, kokeilevaa ja elämyksellistä toimintaa. Lapset saavat 
säilyttää luontaisen mielenkiinnon uusia asioita kohtaan, työskennellään projekti- ja 
teema muotoisen oppimisen pohjalta. 
Tarjotaan mahdollisuus myös yksin puuhailuun. 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
. 
Painotetaan matematiikkaa ja matematiikka sisällytetään eri osa-alueisiin kuten  
äidinkieleen, jumppaan ja musiikkiin. 
Projektina on nyt kirjaimet ja numerot. Lapset muodostavat kehollisesti kirjaimia ja 
numeroita ja valokuvaavat niitä. Kuvat laitetaan esille ryhmätilaan. 
Teemaksi on lasten kanssa yhdessä valittu vesi/meri/joki. 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Leopsit, viikko ohjelmat, palaverit 
 
 
Huoltajien osallisuus  

Päivittäiset keskustelut tuonti ja hakutilanteissa .Esikoululaisten vanhempaintilaisuus 
pidettiin 17.8.2017.Leops keskustelut  vanhempien kanssa syyskuussa, heidän toiveet ja 
näkemykset esiin. 
Vanhemmat ovat mukana suunnittelussa, ovat esittäneet toiveita, tutustutaan mm. eri 
kulttuureihin. 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Pienryhmätoiminta. Lasten yhteistoimintataitojen vahvistaminen. Lasten kokoukset. 
Lasten kiusaamiseen puututaan ja yhdessä ratkaistaan ristiriitatilanteet. 
 
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja 
äidinkielen tuki 
Vahvistetaan lasten ilmaisutaitoja draaman avulla. Sadutus. Lapsen sanavarasto, 
käsitteet ja kertova puhe monipuolistuvat. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
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Koulun ja päiväkodin yhteistoimintasuunitelma päivitetään. Esi- ja alkuopettajien 
tapaamiset ja yhteiset koulutukset.  
 
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 

 
Moniammatillinen arviointikeskustelu (keskusteluun osallistuvat 

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

Keskustelun  
päivämäärä 
 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö 
(yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite  
 
 

Suunnitelman  
päivämäärä 
6.9.2017 

Muut yhteistyötahot Yhteistyökumppaneina meillä on lähiympäristön kirjastot, 
kaupungin liikunta- ja ympäristövirasto esim. Liikuntamylly, liikennekaupunki, 
leikkipuistot, kaupungin museot, koulut, Malmin työväentalo, Syystien vanhustentalo. 
 
 

Esiopetuksesta vastaava lto 
Ulvi Jürikivi 
 
 
 
 
 


