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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Esiopetusta annetaan kahdessa toiminnallisessa ryhmässä (Leivoset 1 / Leivoset 2).
Ryhmille lapset ovat antaneet nimet, Tiikerit ja Koirat.
Tiikereissä on 12 lasta, Koirissa 15 lasta. Ryhmistä vastaavat lastentarhanopettaja-lastenhoitaja työparit.

Käytössämme on kaksi ryhmähuonetta; hyödynnämme  myös päiväkodin pienryhmätiloja, liikuntasalia ja
käytäviä.
Tarvittaessa meillä on mahdollisuus käyttää päiväkodin muiden ryhmien tiloja.
Päiväkodin piha on aktiivisessa käytössä, käytämme ulkoiluun ja liikkumiseen myös lähellä sijaitsevaa

Kottaraistien leikkipuistoa, sekä Kurranummen ja Tervapääskyn leikkipuistoja. Lähistöllä oleva Erän metsä
tarjoaa monimuotoisen oppimisympäristön.
Käytämme hyväksi Helsingin tarjoamia kulttuuri- ja retkikohteita, sekä monimuotoista kaupunkiympäristöä.
Päiväkodin oppimisympäristössä (sisä- ja ulkotilat) tavarat ja välineet ovat lasten saatavilla, ja lapset osallistuvat

oppimisympäristön muokkaamiseen.Lelut ja materiaalit ovat lasta leikkimään ja tutkimaan innostavia.
Oppimisympäristössä näkyvät lasten tuotokset, valokuvat toiminnasta ja eri teemoihin liittyvää materiaalia.
Päiväkodissamme on uudet, remointoidut helposti muunneltavat tilat.
Ryhmätiloissa lattiatilaa on paljon, pöytiä ja tuoleja vähän: lasten leikeille jää tilaa. Pitkäkestoinen työskentely

omissa ryhmätiloissa mahdollistuu, koska ruokailemme erillisissä tiloissa. Ryhmämme käyttää kahta eri
ruokatilaa.

Kiinnitämme erityistä huomiota turvalliseen ja kannustavaan ilmapiiriin, joka perustuu toisen kunnioittamiseen,
yhteisiin sopimuksiin ja hyvään kaveruuteen, huumoria ja iloa unohtamatta.

Toiminnan pohjana on Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma 2016.

Toiminnassamme painottuvat liikunta ja retkeily, sosiaaliset- ja tunnetaidot, mediakasvatus ja oppimisen taidot.
Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ulkoilemme kolme kertaa päivässä. Liikumme monipuolisesti

lähiympäristöä hyödyntäen.
Sosiaalisia- ja tunnetaitoja käydään päivittäin läpi lasten kanssa arjen eri tilanteissa. Apuna käytämme

Askeleittain opetusohjelmaa.
Tutustumme esikouluvuoden aikana lasten kanssa mobiiliin oppimiseen ja tuemme lasten monilukutaidon

kehittymistä. Hyödynnämme toiminnassa käytössämme olevaa tietotekniikkaa ja laitteita.
Käytössämme on mm. kaksi tablettitietokonetta, digikamera ja videotykki.
Tavoitteena on tietoisuuden lisääntyminen omasta oppimisesta, oppimisen ilon vaaliminen, luottamuksen

kehittyminen omaan osaamiseen sekä itsearvioinnin harjoittelu. Aikuinen antaa päivittäin rohkaisevaa ja
kannustavaa palautetta, sekä auttaa lasta huomioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan.

Pikkumetsän esiopetusmateriaalin tarinat ja niihin liittyvät isot opetuskuvat erilaisine pohdintatehtävineen ovat
käytössämme.
Keräämme lasten omiin kansioihin ja vihkoihin dokumennteja oppimisprosseista.

Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8:30 – 12:30.
Esiopetuspäivä alkaa ulkoilulla, jonka jälkeen on yhteinen kokoontuminen sisällä, jossa käydään läpi yhdessä

lasten kanssa päivän toimintaa.
Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti pienissä ryhmissä. Lapsen vapaalle ja monipuoliselle leikille järjestetään

aikaa päivittäin.
Lounas on klo 11:30 alkaen kahdessa eri tilassa. Ruokailun jälkeen siirrymme joustavasti, omassa tahdissa

ulkoilemaan.
Päiväjärjestystä muutetaan toiminnan ja tarpeen mukaan.

Työtavoissa painottuvat toiminnalliset ja kokemukselliset työtavat. Tarjoamme lapselle elämyksiä ja eläytymisen
mahdollisuuksia. Oppimisessa hyödynnetään erilaisia tapoja oppia (kaikki aistit käytössä), lasten aikaisempia
kokemuksia ja lasten kiinnostusten kohteita.
Lasta innostetaan tutkimaan ja ratkaisemaan ongelmia yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Teemme yhteistyötä samaan päivähoitoyksikköön kuuluvan Immolan päiväkodin esiopetusryhmän kanssa.
Muita yhteistyökumppaneitamme ovat lähialueen päiväkodit (muut esikouluryhmät), Hiidenkiven peruskoulu

(yhteistyökoulu), Tapanilan ala-aste, leikkipuistot, kirjastot ja Malmin kirkko.



ESIOPETUKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA

Moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja (Kelto) ja suomi
toisena kielenä- lastentarhanopettaja (S2-lto)

Tarvittaessa muita yhteistyökumppaneina ovat esim. puheterapeutit, toimintaterapeutit, lastensuojelu.

Ulkopuolisen tahon pitämät jalkapalloharjoitukset syksyisin ja keväisin.

Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Suunnittelemme toimintaa monipuolisesti eri osa-alueet huomioon ottaen.
Toiminta rakentuu lasten kiinnostusten, tarpeiden ja ajatusten pohjalle. Lapsilla on itsellään mahdollisuus

vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja tehdä omia valintoja.
Aikuisen tehtävänä on innostaa, kannustaa, ihmetellä ja tehdä avoimia kysymyksiä.

Esiopetusvuoden alussa kiinnitämme huomiota ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyden kehittymiseen.Yhteisöllisyys
on tavoitteena koko toimintavuoden ajan.
Eriytämme toimintaa pienryhmiin, teemme parityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.
Huomioimme lapsen yksilöllinen tuentarpeen antamalla tarvittaessa yksilöllistä ohjausta.

Rohkaisemme lasta ilmaisemaan omia näkemyksiään ja mielipiteitään sekä huomioimme niitä toiminnassa.
Päivittäiset keskustelut lapsiryhmässä antavat lapsille mahdollisuuden tuoda esiin omia toiveita. Aikuiset

seuraavat ”herkällä korvalla” lasten tarpeita ja mielenkiinnon kohteita.
Toteutunut toiminta tehdään näkyväksi lapsille ja vanhemmille esim. keskusteluin ja valokuvin.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Oppimiskokonaisuuksien, teemojen ja projektien suunnittelussa otamme huomioon lasten tarpeet, mielenkiinnon

kohteet sekä lasten toiveet. Aikuinen havainnoi lasten leikkiä ja toimintaa.
Leikeistä ja lasten puheista nousee ilmiöitä, kysymyksiä ja kiinnostuksen kohteita, joita voidaan lähteä yhdessä

työstämään.
Tärkeintä toiminnassa on itse prosessi ja sen aikana tapahtuvat oivallukset sekä yhdessäoppiminen.
Lopuksi käymme yhdessä läpi haasteita, onnistumisia ja arvioimme yhteistä toimintaa. Eri työskentelyvaiheita

dokumentoidaan esim. valokuvaamalla tai tuotokset ovat kaikkien nähtävillä.
Seuraamme mediaa, ajan ilmiöitä ja ”olemme kuulolla”, mikä lapsia puhututtaa.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Dokumentoimme toimintaa säännöllisesti esim. valokuvaamalla, videoimalla ja haastattelemalla.
Pedagoginen dokumentointi tekee lapsen maailman näkyväksi. Dokumentointi mahdollistaa vanhemmille olla

osallisena lapsen arjessa. Kasvattajille dokumentointi tarjoaa mahdollisuuden tapahtumien ja prosessien
kertaamiseen ja arvioimiseen.
Harjoittelemme lasten kanssa oman toiminnan arviointia päivittäin arjen eri tilanteissa. Lapset opettelevat

kertomaan, missä ovat omasta mielestään onnistuneet ja mikä vielä vaatii harjoittelua. Opettelemme myös
pohtimaan yhteisten tehtävien onnistumista.
Arvioimme toimintaa säännöllisesti lasten kanssa, tiimipalavereissa, vanhempien kanssa käydyissä

keskusteluissa sekä yhdessä päiväkodin esimiehen kanssa.

Huoltajien osallisuus
Huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua ryhmän toimintaan ja suunnitteluun.
Päivittäiset haku- ja tuontitilanteet, Leops-keskustelut, Vanhempaintilaisuudet sekä päiväkodin ja ryhmän

yhteiset tilaisuudet tarjoavat vanhemmille mahdollisuuden vaikuttaa toimintaan.
Päiväkodissa toimii Vanhempaintoimikunta.
Suunnittelemme toimintaa kuukausittain, ja tarkennamme toiminnan viikko-ohjelmaan. Jaamme

Kuukausisuunnitelmat perheille, ja viikko-ohjelma on nähtävissä ryhmän ilmoitustaululla. Suunnitelmissa on tilaa
ja väljyyttä lapsilta tuleville ideoille. Kannustamme lasta itse kertomaan päivänkulusta. Teemme lasten toimintaa
näkyväksi esillä olevilla valokuvilla ja tuotoksilla.
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Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Luomme turvallisen, rauhallisen, suvaitsevaisen ilmapiirin. Esiopetuksen tehtävänä on tukea lapsen tasa-

arvoisuutta, johon sisältyvät mielipiteiden- ja sukupuolten tasa-arvo.
Esiopetus edistää lasten mahdollisuuksia kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtuvia

ennakko-odotuksia ja rajoituksia.
Keskinäinen kunnioitus, huolenpito ja välittämisen asenne toisia ja ympäristöä kohtaan näkyvät

toiminnassamme.
Kiusaamiseen on nollatoleranssi. Kiusaamiseen puututaan ja sitä ennaltaehkäistään. Keskustelemme lasten

kanssa siitä, mitä kiusaamisella tarkoitetaan.
Kiinnitämme huomiota terveisiin elämäntapoihin.
Liikumme lasten kanssa monipuolisesti sisällä ja ulkona.
Päiväulkoilun jälkeen on luku- ja rauhoittumishetki. Lapsella on halutessaan mahdollisuus omaan rauhalliseen

hetkeen esiopetuspäivän aikana.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
Lapset osallistuvat esiopetukseen yhdessä muiden kanssa. Tuemme lapsen suomenkielen kehittymistä

monipuolisin tavoin. Lapsen esiopetuksen suunnitelmaan (Leops) kirjataan erikseen henkilökohtainen
monikielisyyden suunnitelma.
Eriytämme toimintaa pienryhmiin, ja huomioimme lapsen yksilöllisen tuentarpeen, antamalla yksilöllistä ohjausta.
Ryhmässämme käytetään kuvia oppimisen tukena.
Keskustelemme ja tutustumme eri kulttuureihin, ohjaamme lapsia arvostamaan ja kunnioittamaan oman ja

toisten perheiden perintöjä ja tapoja.

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
 4.10.2016

Muut yhteistyötahot


